
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-05-15                                                                                          1 de 14 

ACTA NÚMERO DEZANOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUINZE DE MAIO DE DOIS 
MIL E OITO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos quinze 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 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, foram colocadas a discussão e aprovação as actas números dezassete e 
dezoito de reuniões anteriores. A acta número dezassete foi aprovada, por unanimidade, e a 
acta número dezoito foi aprovada, por maioria, com as abstenções do Senhor Presidente e 
do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, por não terem estado presentes. ----------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------ 
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE --------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião no Ministério da Saúde, a qual terá lugar 
no dia dezasseis do mês em curso, onde irá colocar toda a problemática relativa aos 
cuidados de Saúde no Município nomeadamente, a falta de Cuidados Primários de Saúde, a 
necessidade do prolongamento dos horários nalgumas extensões de Saúde e no Centro de 
Saúde, a disponibilização de serviços de enfermagem aos fins de semana, a dotação de 
extensões de Saúde nas freguesias de Santa Cruz e de Vale de Água.---------------------------- 
Acrescentou que irá também questionar sobre o modelo de Agrupamentos dos Centros de 
Saúde e a sua localização. ------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que, no mesmo dia, as Comissões de Utentes irão também ser recebidas por 
aquele responsável do Governo. Acrescentou que sugeriu que a reunião fosse conjunta, mas 
não recebeu informação nesse sentido, pelo que, concluiu que as reuniões terão lugar em 
momentos diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESLOCAÇÃO À GALIZA ------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento da sua deslocação à Região da Galiza (Espanha), 
nos dias treze e catorze do mês em curso, acompanhado pelo Senhor Arquitecto João de 
Sousa, Coordenador do Gabinete de Reabilitação Urbana e Património, e do responsável 
pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, José António 
Falcão, a seu convite, acrescentando que esta visita teve como objectivo reforçar a 
cooperação com instituições daquela Região. -------------------------------------------------------- 
Mais informou que foram recebidos pelo Alcaide de Pontevedra e pelo responsável do 
Urbanismo, reuniram com os responsáveis locais e visitaram o Centro Histórico daquela 
Cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conheceram uma experiência importante de reabilitação urbana, um projecto da Oficina de 
Reabilitação do Consórcio da Cidade de Compostela, financiado em 70% pelo Estado 
Espanhol, 24% pela Junta da Galiza e 6% pelo Município. ---------------------------------------- 
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Foram recebidos pelo Director do Museu das Peregrinações, aproveitando para agradecer a 
todos os técnicos a sua colaboração e empenho que permitiu a disponibilização de peças 
importantes para a Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a 
Compostela”, a qual teve um eco positivo na Galiza, e visitaram também alguns locais e 
obras de culto a Santiago. ------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que tiveram uma reunião com o Conselheiro da Inovação e Indústria, onde 
apresentou o projecto para o Centro de Estudos Jacobeus em Santiago do Cacém, a instalar 
nos antigos Paços do Concelho, o qual vai ser reformulado para contemplar um Albergue 
para os caminhantes. Projecto a candidatar aos Fundos Europeus, cujo processo será 
liderado pela Junta da Galiza, o que será vantajoso para o Município, tendo em conta os 
meios técnicos de que dispõe e a sua experiência nesta matéria. ---------------------------------- 
Relativamente ao reconhecimento do Caminho de Santiago, no Município, informou que 
terá de ser desenvolvido um trabalho documental para a sua comprovação científica. -------- 
Informou que houve ainda oportunidade para um encontro com o Director Geral de 
Turismo e uma visita à Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Santiago de Compostela.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que é positivo o balanço que faz desta visita, considerando que a 
mesma ultrapassou todas as expectativas, acrescentando que a Junta da Galiza manifestou 
disponibilidade para continuar a apoiar um intercâmbio activo com o Município de 
Santiago de Cacém, na concretização de iniciativas e partilha de informação, dada a 
experiência positiva que resultou da Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a 
Peregrinação a Compostela”. --------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATURA DO MUSEU DE ARTE SACRA --------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou se houve algum desenvolvimento 
relativamente a este assunto.---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que se trata de uma candidatura, cujo processo data de 1999, a 
qual foi devolvida à Diocese de Beja, enquanto outras candidaturas similares apresentadas 
por outros municípios do Alentejo, já foram aprovadas. Acrescentou que foi transmitido à 
CCDRA, por parte da Diocese de Beja e do Município, o enorme desagrado por esta 
situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que o processo poderá vir a ser retomado com uma candidatura ao QREN. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO, EM ÉVORA – CONSELHO REGIONAL----------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que foi convocado pela Presidente da CCDRA para 
uma reunião, no dia nove do mês em curso, com o Senhor Ministro do Ambiente e os 
Senhores Secretários de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional “...para saudar os membros do Conselho Regional e passar em 
revista as políticas do ambiente, do ordenamento do território e cidades e do 
desenvolvimento regional...”. Acrescentou que o Senhor Ministro não esteve presente, 
devido a um acidente rodoviário no caminho.-------------------------------------------------------- 
Mais informou que integram o Conselho da Região Alentejo, os quarenta e sete presidentes 
das Câmaras Municipais da Região, dois membros da ANAFRE, dois elementos das 
Centrais Sindicais, elementos de várias associações e entidades, e que o mesmo era 
presidido pela Presidente da Câmara Municipal de Nisa, Gabriela Tsukamoto. Acrescentou 
que foram surpreendidos naquela reunião com a informação da Senhora Presidente da 
CCDRA que procedeu à constituição da Mesa, na qual estava o Senhor Secretário de Estado 
do Ambiente, e assumiu a condução dos trabalhos da reunião que tinha convocado, sem 
indicação da ordem de trabalhos, em cuja convocatória referia somente que “Estando 
concluída a indigitação de representantes por parte das entidades que integram o Conselho 
Regional, como previsto no decreto-lei nº 134/2007, estão reunidas as condições para que 
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se possa dar início ao processo que irá permitir a entrada em pleno funcionamento daquele 
órgão consultivo.” Pelo que, perante esta situação, a Presidente da Câmara de Nisa, chamou 
a atenção para a forma irregular como foi convocada a reunião; algumas Câmaras 
Municipais não foram convocadas e outras foram convocadas na véspera, ao que a Senhora 
Presidente da CCDRA respondeu, referindo que este era outro Conselho Regional, e que 
iria prosseguir com os trabalhos. O que o levou a intervir, questionando o facto da 
convocatória ter sido feita como se esta fosse a primeira reunião daquele órgão consultivo, 
tal como também era indicado num cartaz por detrás da Mesa. Sem a indicação de uma 
ordem de trabalhos, presidida por alguém que não tinha sido eleita, para além de não ser 
membro do Conselho da Região, o que configurava um conjunto de irregularidades que era 
preciso esclarecer. Situação que o Senhor Secretário de Estado reconheceu que não era 
regular, acrescentando, contudo, que estava presente naquela reunião para conversar com os 
presentes. Acrescentou que, perante as evidências, a Senhora Presidente da CCDRA, 
começou a assumir o erro, referindo que se devia considerar que se tratava de uma reunião 
prévia do Conselho Regional, ao qual tinha o direito de propor quatro entidades. Posição 
que voltou a contestar, referindo que não existia a figura de reunião prévia e que a mesma 
não era electiva, não sendo válido o seu funcionamento, acrescentando que cabia à 
Comissão Instaladora do Órgão nomear “ad hoc” um presidente e proceder à constituição da 
Mesa, chamando ainda a atenção de que os trabalhos poderiam ser impugnados, se 
avançassem naqueles termos. -------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que aquela reunião acabou por ter apenas um carácter informativo. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
- Hasta Pública para alienação do Loteamento 1 situado no Bairro S. Sebastião – 
Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de Maio 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 444.758,48 € (Quatrocentos e quarenta e quatro mil 
setecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos). ---------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 425.760,40 € (Quatrocentos e vinte e cinco mil 
setecentos e sessenta euros e quarenta cêntimos). --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número doze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.348,62 € (dois mil 
trezentos e quarenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos), referente ao custo de seguros 
de viatura, da Associação de Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.------- 
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.-------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Empreitada de Execução do Auditório do Parque de Feiras e Exposições 
de Santiago do Cacém---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número quarenta e um de dois mil e quatro da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 30/08/2007; ---------------- 
2. Aprovar a prorrogação legal de 120 dias, contados a partir de 14 de Abril de 2008, para a 
conclusão dos trabalhos, prevendo-se a data de 12 de Agosto de 2008 para tal conclusão; --- 
3. Aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos que está anexo, referente ao 
contrato inicial e contratos adicionais, nos termos do art. 159º do Dec-Lei 55/99, de 2 de 
Março.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta o exposto, designadamente que a interrupção da 
obra se deveu a impossibilidade do empreiteiro, por motivo de dificuldades económicas e 
financeiras da empresa que o obrigaram a recorrer a PEC, e considerando a actual 
disponibilidade do empreiteiro para concluir a obra em curto prazo e o interesse do 
Município em que a mesma seja por ele, concluída, seria desproporcionado manter-se a 
aplicação da multa deliberada em 30/08/2007.------------------------------------------------------- 
2. artº 159º do Dec-Lei nº 55/99, de 2 de Março. ---------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos a CDU, e dos 
Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------- 
Uma Abstenção do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ----------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Manuel Mourão declarou que se 
constata com esta proposta que os vereadores do PS tinham alguma razão nas reservas que 
colocaram relativamente ao processo aquando da deliberação agora revogada, 
nomeadamente no referente aos graves prejuízos que podia acarretar para os munícipes. ---- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos declarou que o seu sentido de voto se prende com a 
morosidade do processo, acrescentando esperar que o plano de trabalhos seja cumprido. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento Municipal nº 5/2008 – Parque Empresarial – 
Expansão I - Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 5/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Loteamento Municipal do Parque Empresarial – Expansão 1 do 
Cercal do Alentejo, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o nº 00023/161184 da freguesia de Cercal do Alentejo com a área de 40.663,00 
m2 e remanescendo uma parcela com 163.868,00 m2, para constituição de 11 lotes 
destinados a industria/armazéns, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos 
que são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e oito, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01, de 4 de Junho, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto 
Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões.------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento Municipal nº 4/2008 – Parque Empresarial do 
Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 4/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do 
Alentejo, que incide sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
00023/161184 da freguesia de Cercal do Alentejo, com a área de 275.456,00 m2 para a 
constituição de 42 lotes destinados às seguintes utilizações: 21 industria/armazéns, 12 
industria/armazéns/comércio/serviços, 9 comércio e serviços, ficando uma área 
remanescente de 204.531,00 m2, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos 
que são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e nove, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01, de 4 de Junho, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto 
Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões.------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: RUI TERESA, JOÃO FONTES, JOSÉ IAS, JUSTINO JANEIRO, 
MARIA DO CARMO FORSADO, FÁTIMA MARIA SALES ------------------------------- 
ASSUNTO: Doação à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André no 
ano de 2008 (mês de Abril) ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 33.1.1-P.4/BMSA/2008 da Divisão Sócio-Cultural ------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------- 
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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 verbas para entidades que asseguram transporte de 
alunos e/ou refeições – Ano Lectivo 2007/2008 – Retirar proposta.-------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008 ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Retirar a proposta.---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 – Centro de Dia de S. Francisco da 
Serra e Associação de Bombeiros Voluntários de Santo André------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008 ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para o Centro de Dia de São Francisco da Serra e a Associação de 
Bombeiros Voluntários de Santo André as seguintes verbas correspondentes ao transporte 
de refeições e/ou alunos para almoçarem, mediante apresentação de mapa mensal: 3.201,86 
€ (três mil, duzentos e um euros e oitenta e seis cêntimos) e 1.034, 88 € (mil e trinta e 
quatro euros e oitenta e oito cêntimos) respectivamente, considerando o valor ao quilómetro 
de 0,56 €, praticado no ano lectivo 2006/2007. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------- 
2. A necessidade de se proceder ao pagamento do serviço prestado pelas entidades referidas 
desde o início do ano lectivo (Setembro de 2007). -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: I.C.E – Instituto das Comunidades Educativas – Transferência e verbas 
para o ano de 2008 -------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.13.2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 
SASETEGE/2008, Informação nº 93/DEASS/SASETEGE/2008 de 07.04.2008. -------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 
funcionamento para o ano de 2008.-------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir uma verba de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) respeitantes ao apoio 
anual que a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito 
do Projecto “Quinta da Educação e Ambiente”. ----------------------------------------------------- 
Valor total. 3.750,00 € (três mil setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. alínea b) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------- 
2. A parceria existente com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém desde há largos 
anos, no caso da Quinta da Educação e do Ambiente enquadrada por protocolo. -------------- 
3. Os apoios financeiros prestados desde 2001.------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Restituição de caução aos consumidores do serviço de abastecimento de 
água -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e nove de dois mil e sete da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovação da lista de consumidores a quem não foi restituída caução, a 
publicar em Abril de 2008, apresentada através da informação nº 117/DASB/2008, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e onze, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A obrigatoriedade de devolução das cauções pagas pelos consumidores 
de água estabelecida no artº 6º do Decreto Lei nº 195/99, de 08 de Junho, alterado pelo 
Decreto Lei nº 100/2007, de 02 de Abril, nos termos definidos nos Despachos do IRAR nºs 
4185/2000 e 2/2007 (publicado no Diário da República de 20/08/2007 com o nº 18578). ---- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 13/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 doze, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação do Conjunto de Lotes de 1 a 42 e 44 a 54 do 
Loteamento 1 situado no Bairro S. Sebastião”.--------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 66/DOTP/08 de Treze de Maio do ano Dois Mil e Oito, da 
Divisão do Ordenamento do Território e Projecto. -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a Deliberação de Câmara de 08 de Maio/2008, por motivo de 
erros materiais; (os documento que foram alterados são dados como reproduzido na 
presente acta com o número cento treze, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião).--- 
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2. 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 conjunto de lotes 1 a 42 e de 44 a 54 do 
Loteamento 1 – Bairro de São Sebastião – Santiago do Cacém; ---------------------------------- 
b) Que a Hasta Pública se realize no dia 19 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 dos lotes 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 e em data a acordar 
entre as partes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 conjunto de lotes 1 a 
42 e de 44 a 54: Loteamento 1 do Bairro de S. Sebastião; ----------------------------------------- 
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 anexos;-------------------------------------------------------------------------------------- 
h) O prazo máximo para a realização da escritura será até 6 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 conjunto de lotes de 1 a 42 e de 44 a 54 
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. De acordo com o artigo 138º do Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro e 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ESMERALDA DA COJCEIÇÃO MADEIRA CAMACHO PEREIRA 
RITO E PEDRO CAMACHO PEREIRA RITO------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
20/2007 sito em Rua de Beja – Santiago do Cacém, em nome de Esmeralda  da 
Conceição Madeira Camacho Pereira Rito e Pedro Camacho Pereira Rito---------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Cidade de Beja – Santiago do Cacém. ---------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 20/2007 da Divisão de Gestão Urbanística ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
20/2007, sito em Rua de Beja - Santiago do Cacém, a levar a efeito sobre os prédios 
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descritos na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
01984/071097 e 01815/230596 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1.901º e 
inscrito na Matriz Predial rústica sob o artigo 283 secção L (parte) respectivamente, no qual 
se prevê a constituição de um lote destinado a habitação plurifamiliar e Turismo conforme 
planta síntese e memória descritiva sendo o valor de T.M.U. e compensações urbanísticas a 
calcular aquando do licenciamento.-------------------------------------------------------------------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) na sede do Município e na 
Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, de 8 e de 15 
dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: DINORA LOPES GONÇALVES DOS SANTOS PALMINHA 
PEREIRA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao loteamento – Lote 6 – loteamento em nome de 
Licínio Rodrigues – Relvas Verdes – Santiago do Cacém. ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 6 Loteamento de Licínio Rodrigues – Relvas Verdes – Santiago 
do Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 9/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento, a levar a efeito por Dinora Lopes 
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira sobre o lote 6, Loteamento em nome de Licínio 
Rodrigues, Relvas Verdes, Santiago do Cacém, prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob o nº 01641/100495 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo nº 4491º, na qual se prevê para o referido lote a alteração do polígono de 
implantação, a criação de uma cave, o aumento da área bruta de construção do r/c e a 
eliminação do 1º piso, conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cento e catorze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 2 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 177/01, de 4 de Junho, está 
dispensado o período de discussão pública, na medida em que foram apresentadas as 
declarações, por parte dos proprietários de todos os lotes constantes do alvará, autorizando 
esta alteração ao loteamento.---------------------------------------------------------------------------- 
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: LUIS JACINTO & PEDRO MELO, LDª --------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do Loteamento nº 3/2008 em nome de Luís 
Jacinto & Pedro Melo Ldª - Deixa o Resto – Santo André. ------------------------------------ 
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LOCALIZAÇÃO: Deixa o Resto – Santo André -------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 3/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento nº 3/2008, sito em Deixa o Resto – 
Santo André a levar a efeito sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 3918/20051031, inscrito na Matriz predial urbana sob o artigo 
6305 º, no qual se prevê a constituição de cinco lotes destinados a moradias unifamiliares 
conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. -------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec. Lei a licença ou autorização 
para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a autorização para a 
realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a contar da notificação 
do acto de licenciamento ou autorização ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CARLOS DA COSTA PEREIRA E LINA MARIA DA COSTA 
PEREIRA------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização, nº 6/2006 em nome 
de Carlos da Costa Pereira e Lina Maria da Costa Pereira – Monte do Outeiro 
Redondo – Santa Cruz. -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Monte do Outeiro Redondo – Santa Cruz. ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 6/2006 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 6/2006, com obras de urbanização, sito em Monte 
do Outeiro Redondo – Santa Cruz, a levar a efeito por Carlos da Costa Pereira e Lina Maria 
da costa Pereira sobre o prédio descrito na conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o nº 847, da freguesia de Santa Cruz e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo 91º, Secção A, na qual se prevê a constituição de 8 lotes destinados a moradias 
unifamiliares, conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e dezasseis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas por áreas verdes não cedidas no valor 
de 1.126,99 € (mil cento e vinte e seis euros e noventa e nove cêntimos) e por áreas de 
equipamentos não cedidas no valor de 2.254,93 € (dois mil duzentos e cinquenta e quatro 
euros e noventa e três cêntimos) ----------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 6.300,00 € (seis mil e 
trezentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 137.400,00 € (cento e trinta e sete 
mil e quatrocentos euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovar o prazo de seis meses para conclusão das obras de urbanização. ----------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: V. M. FÉLIX LDª  -------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Redução da garantia Bancária nº 72004533069, da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de São Pedro – Vale Matanças – Santiago do Cacém. ------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40010/2000 da Divisão de Gestão 
Urbanística, em nome de Manuel José Gião Caeiro e Outros, requerimento nº 920 de 
21.02.2008 e Informação nº 24/DGU/08. ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 72004533069, da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém ficando cativo o valor de 106. 505,00 € 
(cento e seis mil, quinhentos e cinco euros) que corresponde ao somatório de 10% do valor 
total da obra com o valor relativo à execução do projecto da rede eléctrica e com o valor do 
projecto da rede de telecomunicações. ---------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - A equipa técnica constituída por, Cláudia Jorge, engenheira civil, 
João de Sousa, arquitecto e António Lopes, urbanista, deslocou-se ao Loteamento de São 
Pedro, em Santiago do Cacém, a fim de proceder, em cumprimento ao disposto no n.º 4, 
alínea b) do art.º 54 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º177/2001, de 04/06, à vistoria técnica das obras de urbanização para aquele Loteamento 
com vista à redução da garantia bancária referente às mesmas. ----------------------------------- 
2 - Tendo em conta o vistoriado, verificou-se que os trabalhos referentes aos projectos de 
arruamentos, rede de abastecimento de águas, rede de esgotos domésticos e pluviais, e rede 
de gás, previstos no alvará de loteamento com obras de urbanização n.º 3/2006, de 
27/11/2006, se encontram concluídos, pelo que se poderão reduzir os respectivos valores na 
garantia bancária. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Foi apresentada a garantia bancária nº 72004533069, da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Santiago do Cacém no valor de 261.420,00 € para assegurar a boa e atempada 
execução das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------------- 
4 - Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do DL n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo DL n.º 177/2001, de 04 de Junho, considera-se estarem reunidas as 
condições para a redução da garantia bancária em causa, ficando cativo, relativamente à 
garantia bancária nº 72004533069, da CCA, o valor de 106.505,00€ (cento e seis mil, 
quinhentos e cinco euros) que corresponde ao somatório de 10% do valor total da obra com 
o valor relativo à execução do projecto da rede eléctrica e com o valor do projecto da rede 
de telecomunicações.------------------------------------------------------------------------------------- 
5 - Para ser viável efectuar-se a recepção provisória das obras de urbanização, deverão ser 
apresentados os autos de recepção das infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações, 
emitidos pelas entidades competentes, EDP e PT Comunicações. -------------------------------- 
6 - Deverão ainda ser corrigidas todas as anomalias detectadas e enumeradas na vistoria, a 
saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Reparação dos buracos e remendos executados no pavimento antigo, que foi degradado 
pelos trabalhos, e no lado Sul, na zona de remate do pavimento com o lancil novo, 
garantindo uma superfície regular e homogénea.------------------------------------------------ 
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- Remoção de todos os detritos de betuminoso e demais detritos sobrantes da obra, que se 
encontram no passeio norte, no topo da Rua de São Pedro, onde esteve implantado o 
estaleiro da empresa que construiu as infra-estruturas do loteamento, reparação do lancil 
rampado partido, colocação de burgau ou gravilha fina da mesma granulometria até ao 
lancil, nos passeios do lado sul e do lado norte, colmatando os locais de onde a mesma foi 
removida durante os trabalhos de infra-estruturação do loteamento. ----------------------------- 
- Regularização do talude, na margem sul da Rua de S. Pedro, de forma a evitar o 
surgimento de terras e pedras nos passeios e no arruamento. -------------------------------------- 
- Execução de baia para 2 contentores de RSU’s a implantar na placa central no 
entroncamento da Rua de S. Pedro com a rua dos Cavaleiros da Ordem.------------------------ 
- Recolocação das 2 placas toponímicas nos locais originais (no passeio do lado Sul do Rua 
de S. Pedro no entroncamento com a Rua dos Cavaleiros da Ordem, e, no passeio do lado 
Sul da Rua de S. Pedro no entroncamento com a Rua da Cruz de Santiago). ------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atribuição do Lote 1 e 24 Expansão 2 ZIL Vila Nova de Santo André ----- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
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 Direito de Superfície, os lotes nº 1 e 24 Expansão 2 
ZIL Vila Nova de Santo André, com a área de 1973,7596 m2 e 3668,0726 m2, 
respectivamente, à empresa Servitubos, para desenvolver a actividade de Pintura e 
Anticorrosão Industrial.---------------------------------------------------------------------------------- 
2. O valor do cânone do Direito de Superfície para os primeiros 3 anos é de 2595,24 € / ano 
(dois mil quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) e de 5134,07 € / ano 
(cinco mil cento e trinta e quatro euros e sete cêntimos), a partir do quarto ano, e será 
actualizado de 5 em 5 anos de acordo com o respectivo regulamento. --------------------------- 
3. O Município não assume a obrigação do cumprimento dos prazos relativamente à 
realização das infraestruturas nos referidos lotes. --------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de 
Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 
08/06/1990 e pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de 22/06/1990. ----------------- 
2. Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto Lei nº 183/89, de 01 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova 
de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, 11 de Janeiro.------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ SIMÕES FAUSTINO E VICTOR MANUEL SIMÕES DA 
SILVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para conclusão da construção do lote 5 Exp. 1 ZIL 
Vila Nova de Santo André----------------------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo lote 5 Exp. 1 ZIL Vila Nova de Santo André ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Conceder mais doze meses para os superficiários José Simões Faustino e 
Victor Manuel Simões da Silva concluírem a construção no lote 5 Expansão 1, ZIL Vila 
Nova de Santo André, para instalação de oficina de reparação de electrodomésticos e 
electricidade móvel; -------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o referido na informação nº 49/GAE/DDET/2008 e 
despacho do Sr. Vereador das Actividades Económicas e Turismo;------------------------------ 
2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Indústria Ligeira de 
Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/1990, e pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária de 22/06/1990; --------------------------------------- 
3. Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4 e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto Lei nº 183/89, de 01 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova 
de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. De acordo com a alínea f) do nº1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Nomeação de representante da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSR. 24.1.1/2 da Divisão de Educação de Acção Social e Saúde ----------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Designar como representante do Município de Santiago do Cacém, na 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco a Técnica Superior Ana Isabel 
Nunes Calado;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Designar a Técnica Superior Maria Manuela Viveiros, representante do Município de 
Santiago do Cacém, nas ausências e impedimentos da Técnica Superior Ana Isabel Nunes 
Calado na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. ------------------------------ 
FUNDAMENTOS: - de acordo com a alínea a) do art.º 17 e art.º26 da Lei nº 147/99, de 1 
de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas Abstenções dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 cinquenta 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 
 
 

________________________________________________ 
 


