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ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E SETE -- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos.-------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão e votação a acta número quarenta e sete de reunião 
anterior, tendo sido aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente, por não 
ter estado presente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Margarida Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 
PLANOS DE ORDENAMENTO DAS BARRAGENS DE CAMPILHAS E DA 
FONTE SERNE ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que aqueles planos, da responsabilidade do INAG – 
Instituto da Água, foram aprovados, os quais foram solicitados pela Câmara Municipal, 
tendo esta dado parecer sobre os mesmos em dois mil e quatro. Acrescentou que se aguarda 
publicação e que a sua aprovação peca por atraso, tendo em conta a importância dos 
mesmos para o desenvolvimento do interior do Município. --------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos solicitou informação sobre o conteúdo daqueles 
planos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que o INAG não entregou ainda à Câmara Municipal a versão 
dos planos que foi submetida a aprovação, pelo que logo que dela disponha dará 
conhecimento à Câmara. Contudo, adiantou que os planos compreendem nomeadamente, a 
delimitação dos perímetros das barragens, a disciplina do uso do solo, os limites relativos a 
investimentos turísticos, ancoradouros e desportos náuticos. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que, no final do ano anterior, reuniu com o Senhor 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território, em audiência por si solicitada, para 
expor a situação relativa à requalificação da área do Domínio Marítimo da Costa de Santo 
André, tendo em conta a sua complexidade, dado que se trata de licenciamentos de 
estabelecimentos de restauração, dos anos sessenta, sendo necessário encontrar alternativas 
para as pessoas se estabelecerem ou indemnizá-las. Acrescentou que a Câmara Municipal 
está empenhada na requalificação daquela área mas é preciso ultrapassar as dificuldades 
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colocadas pelo INAG na resolução destas questões, as quais devem ser resolvidas em 
articulação com a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
Mais informou que solicitou celeridade na aprovação dos Planos de Pormenor da Costa de 
Santo André e de Brescos, dado que os mesmos são indispensáveis para a resolução dos 
problemas que se colocam.------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente a estes Planos, informou a Câmara que, amanhã, vai reunir com a DGOTGU 
e a CCDRA, tendo em conta que, passados onze anos do início deste processo, depois de 
obtidos os pareceres positivos daquelas entidades e aprovados que foram pela Assembleia 
Municipal, após consulta pública, são agora levantadas algumas questões por um Técnico 
da DGOTGU. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISITA DO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE AO HOSPITAL DO LITORAL 
ALENTEJANO – MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – NÃO 
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DO ESTADO PORTUGÊS. ------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que, na sequência da discussão que teve lugar na última sessão 
da Assembleia Municipal sobre este assunto, gostaria de saber se os senhores vereadores 
receberam convite para estarem presentes na visita do Senhor Ministro da Saúde, excepto o 
Senhor Vereador Manuel Mourão e a Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, que sabe 
que estiveram presentes, embora considere que os mesmos não estavam na qualidade de 
vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que esteve presente a convite da Senhora Directora do Hospital. ----------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que não esteve presente na visita porque não foi 
convidado, considerando o facto estranho e no mínimo deselegante, tendo em conta que é 
Vereador com competências delegadas na área da Saúde.------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu que esteve presente naquela visita como 
Vereador, acrescentando que não está presente naquela ou noutra iniciativa por decisão da 
Maioria, e que o fará sempre que tiver conhecimento de algo que seja importante para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que já aconteceu o Senhor Presidente reunir com entidades, como por exemplo 
com a Direcção Regional de Educação sobre a Escola Frei André da Veiga, sem que lhes 
tenha sido dado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que a informação que lhe chegou, da qual deu oportunamente conhecimento 
na Câmara Municipal, foi que tinha sido dirigido convite à Câmara Municipal que incluía 
toda a Vereação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que não lhe foi endereçado qualquer convite, 
pelo que não esteve presente. Acrescentou estranhar que os Senhores Vereadores, Manuel 
Mourão e Maria dos Anjos Polícia, tenham estado naquela visita na qualidade de 
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu subscrever a intervenção do Senhor 
Vereador Manuel Mourão, acrescentando que foi convidada como Vereadora e não em 
qualquer outra qualidade, que não existe.------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que não foi convidado.---------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que os Vereadores convidados não estavam a representar a 
Câmara Municipal mas sim enquanto Vereadores do PS. ------------------------------------------ 
Mais referiu que o Protocolo de Estado não foi respeitado naquela visita, o que foi 
reconhecido como uma falha grave por convidados presentes com quem trocou impressões 
sobre o assunto. Acrescentou que a Senhora Directora do Hospital lhe telefonou, nesse 
mesmo dia, solicitando que a recebesse, para explicar e justificar que o que aconteceu 
naquela visita em termos de Protocolo não foi da sua responsabilidade.------------------------- 
Referiu ainda que o que se passou naquele Hospital no dia quinze de Dezembro do ano 
transacto não deve ficar sem resposta.----------------------------------------------------------------- 
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Acrescentou que não se tratou de uma visita partidária, contudo, o Presidente da Câmara 
Municipal recebeu apenas da Chefe do Gabinete do Ministro da Saúde uma informação, 
dando conta da deslocação daquele responsável do Governo aos Distritos de Beja, Évora e 
Setúbal, nos dias quinze e dezasseis de Dezembro, com o programa anexo, tendo no local 
verificado a presença do Presidente da Concelhia do PS, de Sines, Senhor Carlos Silva, 
também Vereador da Oposição naquele Município, e o Presidente da Concelhia do PS, de 
Santiago do Cacém, Senhor Arnaldo Frade.---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão esclareceu que não receberam um convite exclusivo e 
que a informação que lhes chegou, informalmente, é de que a Vereação ia ser convidada. 
Acrescentou que foram convidados representantes de várias Instituições, nomeadamente o 
Instituto de Formação Profissional, representado pelo Dr. Arnaldo Frade. ---------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que é estranho que os Vereadores da 
Oposição das outras Câmaras Municipais do Litoral Alentejano, eleitos da CDU, não 
tenham sido convidados, o que deixa entender que a reboque de uma visita institucional 
foram convidados os representantes locais do PS. Acrescentou que esta é uma prática 
corrente dos governos, mas que não devia existir.--------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que esperou por esta reunião para se informar melhor sobre esta 
situação para endereçar uma carta ao Senhor Ministro da Saúde, o que irá fazer. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAINEL PUBLICITÁRIO – LOCALIZAÇÃO-------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos voltou a referir a necessidade de mudar o painel 
colocado no passeio junto ao Jardim Municipal para um local que cause menos incómodos 
aos transeuntes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BOLETIM MUNICIPAL - ACÇÃO DE PROTESTO CONTRA O 
ENCERRAMENTO DO SADU. --------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que é exagerada a notícia que saíu na última 
edição do Boletim Municipal sobre a manifestação, ao referir que na mesma participaram 
perto de trezentas pessoas. Acrescentou que o seu reparo é no sentido de que as situações 
sejam retratadas com mais fidelidade.----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NÚCLEO DA CRUZ VERMELHA DE ERMIDAS – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia questionou se, em dois mil e seis, foi feita 
alguma transferência de verba para aquela Entidade. ----------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a informação será fornecida logo que confirmada nos 
Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPOSTA A REQUERIMENTO DA SENHORA VEREADORA MARIA DOS 
ANJOS POLÍCIA SOBRE INICIATIVAS COM VISTA A ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL-------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente entregou à Senhora Vereadora, cópias de correspondência com 
Santiago de Compostela e com Santiago de Cuba, relativa ao mencionado em epígrafe. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto na Ordem do Dia:----------------- 
- Assuntos resolvidos no uso de competência delegada –DGU -------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de Janeiro 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 171.307,75 € (cento e setenta e um mil trezentos e sete 
euros e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 484.639,35 € (quatrocentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos).----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES-------- 
ASSUNTO: Reestruturação Centros de Saúde / Encerramento dos SAP / Nova Rede 
de Urgências---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Av. Marnoco e Sousa, 52 - Coimbra ------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito do Gabinete de Apoio ao Presidente -------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do parecer emitido pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses sobre o Relatório da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de 
Requalificação da Rede de Urgência Geral, o qual foi aprovado em reunião do Conselho 
Directivo no passado dia 28 de Novembro de 2006. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento Municipal 
das Ademas – Santa Cruz. ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio--------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número noventa e nove DAGF / SC de 2006.----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar para o ano de 2007, ao abrigo do ponto 2.3.4.3 do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) aprovado pelo Decreto Lei nº 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio dotado de um valor de 3.500 Euros 
de acordo com o Regulamento de Constituição e Regularização do Fundo de Maneio 
aprovado na reunião de Câmara de 8 de Janeiro de 2003.------------------------------------------ 
2. Tendo em conta o nº 3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomear para tesoureiro do 
Fundo o Chefe de Secção Sr. Octávio José Palminha Gonçalves, e tesoureiro substituto a 
Técnica Superior Principal Srª Drª Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço. ---- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: EDITORIAL MINERVA, RUTE ISABEL RAMOS MONTES, ANA 
MARGARIDA SILVA INÁCIO, MARIA MANUELA ROCHA FAZENDA, MARIA 
LEONOR SIMÕES, VÂNIA CAPELO, MARIA GUILHERMINA DE JESUS 
GRANGEIA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2006 (mês de Novembro) -------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número D – da Divisão Sócio-Cultural 03/BMSA/06. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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 um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela 
Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002. --------------------------------- 
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 042/DGU/SAU, de dois mil e seis, 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 dois, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário 
da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA LÚCIA OLIVEIRA P. DOS SANTOS MATEUS E MÁRIO 
JOAQUIM GUERRINHA RAPOSO. -------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Discussão pública do Loteamento nº 40004/2000 em nome de Ana Lúcia 
Oliveira P. dos Santos Mateus e Mário Joaquim Guerrinha Raposo. ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Espadanal de Cima – Cercal do Alentejo------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 40004/2000 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento n.º 40004/2000, 
Espadanal de Cima – Cercal do Alentejo, prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 00489/290688, inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo 28º , S e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1113º da freguesia de Cercal 
do Alentejo, o qual prevê a constituição de 10 lotes para habitação unifamiliar. --------------- 
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) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------ 
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: MARCÍRIO CHAPADA E FILHOS LDª . ------------------------------------- 
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ASSUNTO: Libertação da Garantia Bancária nº 03570000203880019 da Caixa Geral 
de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Avenida de Sines – Vila Nova de Santo André.----------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de obras de urbanização nº 42002/2000, em nome de Marcírio 
Chapada e Filhos Ldª.------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o cancelamento da garantia bancária nº 03570000203880019, da 
Caixa Geral de Depósitos, pois foram cumpridas as condições previstas na mesma. ---------- 
FUNDAMENTOS: A garantia bancária pretendia acautelar a execução de projectos de 
obras no seguimento da cedência do lote em hasta pública, pelo que poderá ser totalmente 
libertada, pois para efeitos de execução de obras de urbanização existe outra Garantia 
Bancária da qual se mantêm cativos 10% do seu valor nos termos da legislação em vigor. -- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: URBIFONTES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO LDA E OUTROS 
ASSUNTO: Aprovação da alteração de loteamento do Arneiro Novo – Aldeia de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Arneiro Novo – Aldeia de Santo André ------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 19/2005.---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento titulado pelo alvará nº 1/2006, sito em 
Arneiro Novo – Santo André, prédios descritos na Conservatória do registo Predial de 
Santiago do Cacém sob os nºs 03939/20060630, 03940/20060630, 03941/20060630, 
03942/20060630, 03943/20060630, 03944/20060630, 03944/20060630, 03945/20060630, 
03946/20060630, que consiste na alteração dos polígonos de implantação de todos os 
anexos e alteração dos polígonos de implantação das habitações dos lotes 2, 3, 4, 6, 7 e 8, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhor Presidente e 
pelo Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 23º do Decreto Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 177/01, de 4 de Junho, cabe 
à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de licenciamento.---------------------------------- 
Não há lugar a discussão pública, nos termos do nº 2 do artigo 27º do Decreto Lei supra 
referido, uma vez que constam no processo as declarações de autorização, relativas à 
alteração ao loteamento, assinadas pelos titulares do loteamento. -------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VITOR MANUEL FERREIRA RAPOSO--------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao Loteamento Municipal da Zona IV – Santiago 
do Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona IV – Lote 4 – Santiago do Cacém.------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 45008/94 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e requerimento nº 5693 de 24.11.2006. -- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de 3% da área do anexo do Lote 4 do Loteamento 
Municipal da Zona IV uma vez que a área de construção não ultrapassa 3% e não implica o 
aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos constantes de Plano 
Municipal de Ordenamento do Território. ------------------------------------------------------------ 
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Esta alteração da qual resulta um acréscimo na área de 1,97 m2, consiste na alteração da 
forma do anexo, que era previsto ser de ¾ de círculo e um quadrado e passará a ter a forma 
rectangular. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 8 do artigo 27 do Decreto Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações do Decreto Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, “As alterações à 
licença de loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação e de 
construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de fogos ou alteração de 
parâmetros urbanísticos constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território, são 
aprovadas por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”.----- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da Actualização do Factor FC da Taxa Municipal de 
Urbanização para 2007 e da respectiva Tabela Prática da Aplicação. ---------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número sessenta e dois, de dois mil e seis, da Divisão de 
Gestão Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a actualização do factor de correcção (Fc) da Taxa Municipal de 
Urbanização para o ano de 2007 que passa a ser Fc (2007) = 1.288 e tabela prática de 
aplicação, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhor 
Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: de acordo com o artigo 10º e artigo 7º do Regulamento para Aplicação 
da Taxa Municipal de Urbanização. ------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Actualização do Factor de correcção Fc do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número sessenta e três de dois mil e seis, da Divisão de 
Gestão Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a actualização do factor de correcção (Fc) do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas para o ano de 2007, que passa a ser Fc (2007) = 1.243, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhor Presidente e 
pelo Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: de acordo com o artigo 2º do Regulamento de Compensações 
Urbanísticas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: REGIÃO DE TURISMO DE SETÚBAL – COSTA AZUL------------------ 
ASSUNTO: Plano de Actividades e Orçamento para 2007 ------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e cinco do ano de dois mil e cinco, do Gabinete de 
Apoio ao Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
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TOMAR CONHECIMENTO do Plano de Actividades e Orçamento para 2007 aprovado 
pela Comissão Executiva e Comissão Regional da Costa Azul, Região de Turismo de 
Setúbal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que é intenção da Região 
da Costa Azul promover uma iniciativa com projecção internacional. --------------------------- 
O Senhor Presidente informou que está em discussão um proposta do Governo que pretende 
substituir as Regiões de Turismo por Agências de Turismo, a qual aponta para uma perda 
de autonomia dos Municípios neste âmbito, e propõe a divisão do Alentejo em duas partes, 
com a criação de uma Agência de Turismo do Alentejo e uma Agência de Turismo do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. Acrescentou que são significativos os pareceres 
desfavoráveis e críticos relativamente a esta proposta. --------------------------------------------- 
Mais referiu que existe um exemplo positivo de articulação entre as diferentes regiões de 
turismo, a ARTA, com sede em Grândola, e que a Região de Turismo da Costa Azul tem 
desenvolvido um trabalho importante, o qual pode ser posto em causa com esta proposta.--- 
Referiu ainda que não se deve perder de vista a questão Alentejo, de forma a que venha a 
ser constituída como uma Marca forte.---------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que a ARTA – Associação das Regiões de Turismo do Alentejo, vai lançar 
um documento promocional do Alentejo e que se trata de uma edição de grande qualidade.-
- 
Acrescentou que não tem que estar tudo centralizado em Évora, podem ser criadas 
delegações. Mais referiu que a aposta tem que ser na Marca Alentejo. -------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que o Município integra a Região da Costa 
Azul, há vinte anos, e que esta tem investido bastante na Marca Costa Azul, através de 
muitas acções de promoção. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu não ter ainda uma posição formada sobre o 
assunto, mas reconhece que deve haver uma redefinição que acompanhe a reorganização 
administrativa do território, acrescentando que é a favor de uma região única no Alentejo, 
mas a nível do Turismo tem algumas dúvidas.------------------------------------------------------- 
Mais referiu não concordar com a designação de Agências de Turismo. ------------------------ 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que o Alentejo tem enormes potencialidades 
no âmbito do Turismo e que não faz sentido a sua divisão, acrescentando que sempre 
defendeu o Alentejo como uma região única. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA ------------------------------- 
ASSUNTO: Cooperação Internacional------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Maria dos Anjos Policia ------------------------------ 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 
 

________________________________________________ 
 
 


