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ACTA NÚMERO CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém 
e Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vitor 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, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, 
Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador José 
Rosado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------- 
PARQUE EMPRESARIAL EM CERCAL DO ALENTEJO --------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia perguntou qual o ponto de situação das obras 
naquele Parque. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que foi concluído todo o trabalho que implicava o uso de 
explosivos e que o restante decorre com normalidade. --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBRAS NO PARQUE URBANO DA QUINTA DO CHAFARIZ --------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia solicitou informação sobre o 
desenvolvimento daquela obra.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que reuniu, há poucos dias, com o empreiteiro. --------------- 
Mais informou que foi necessário aprofundar alguns projectos de especialidades, 
acrescentando que é possível que se venha a verificar algum atraso, pelo que, na altura 
própria a situação será analisada.----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROJECTO DA EBI DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que vai solicitar uma reunião com o Senhor 
Director Regional de Educação do Alentejo, para analisar questões relativas à 
implementação do projecto daquela EBI, dado que a última informação de que dispõe, é de 
que os trabalhos terão início em Março. Acrescentou que está preocupado com a forma 
como vai ser compatibilizada a obra com o leccionamento a algumas turmas que terá de ser 
ministrado na Escola Secundária Manuel da Fonseca, embora não tenha a intenção de se 
envolver em questões de ordem pedagógica. --------------------------------------------------------- 
Acrescentou que, há um ano atrás, lhe foi colocada a questão de disponibilização de salas 
de aula, caso viesse a ser necessário, tendo na altura respondido que o mesmo seria 
possível, não lhe tendo sido dito mais nada, pelo que, a poucas semanas do início dos 
trabalhos caso esta situação se coloque, não vai ser possível à Câmara Municipal dar uma 
resposta positiva. 
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A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que ficou acordado com a DREA que, antes 
da obra começar, teria lugar uma reunião para se acertar as medidas necessárias no âmbito 
do planeamento das mesmas. --------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia deu conhecimento que, ontem, teve lugar 
uma reunião na Escola Secundária Manuel da Fonseca, onde foi dada a informação de que, 
supostamente, quando se iniciarem as obras, algumas turmas passarão para aquela Escola, o 
que causou algumas preocupações. -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA-------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos na ordem do dia: -------------- 
- Cedência de alojamento a profissionais de Saúde no Concelho. ---------------------------- 
- Revogar as deliberações de Câmara de, 10-10-2006, 30-11-2006 e 25-01-2007 
referente ao Lote nº 6 ZAM Norte de Santiago do Cacém. ------------------------------------ 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta e um de 
Janeiro do ano em curso, eram as seguintes: --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 645.666,40 € (seiscentos e quarenta e cinco mil 
seiscentos e sessenta e seis euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 478.036,69 € (quatrocentos e setenta e oito mil trinta 
e seis euros e sessenta e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES------------------------------------ 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------- 
ASSUNTO: Lei nº 53-A/2006, 29 de Dezembro – Orçamento do Estado para 2007. ----- 
LOCALIZAÇÃO: Avenida Marnoco e Sousa nº 52 – Coimbra. -------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito do ano de dois mil e cinco do Gabinete de 
Apoio ao Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da circular nº 3/2007-PB remetida pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses em 10/01/2007 referente ao assunto em epígrafe. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------- 
ASSUNTO: Lei do Orçamento do Estado para 2007.------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Avenida Marnoco e Sousa nº 52 – Coimbra. -------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito do ano de dois mil e cinco do Gabinete de 
Apoio ao Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da circular nº 6/2007-AG remetida pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses em 16/01/2007 referente ao assunto em epígrafe. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL ---------- 
ASSUNTO: Tomada de Posição Pública----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Avenida Dr. Manuel Arriaga nº 6 – 2º Esq. Setúbal ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO 1. Da tomada de posição da Associação de Municípios da 
Região de Setúbal em reunião realizada no passado dia 15 de Janeiro, a manifestar o seu 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-02-01                                                                                            3 de 13 

profundo desacordo com as políticas seguidas e reivindicar para o Distrito, medidas que 
invertam o desinvestimento da Administração Central; -------------------------------------------- 
2. A tomada de posição será apresentada publicamente no dia 25 de Janeiro junto ao 
Governo Civil de Setúbal.------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do 
Alentejo - 1ª Fase – Candidatura ao Fundo de Coesão ----------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo oito do ano de dois mil e cinco do Gabinete de Apoio ao 
Presidente-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO 1. Do oficio da Direcção Geral de Política Regional da 
Comissão Europeia à DGDR/Governo Português sobre a não aprovação da candidatura ao 
Fundo de Coesão relativo ao Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e 
Saneamento do Alentejo – 1ª fase – apresentado por quatro Associações de Municípios; ---- 
2. Do teor do comunicado do Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional, Francisco Nunes Correia, em reunião realizada no passado 
dia 08 de Janeiro com o Presidente da AMLA, relativamente ao assunto em epígrafe.-------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que algumas das questões levantadas 
naquele ofício foram agora, pela primeira vez, colocadas às Associações de Municípios, 
sendo que nem todas são da responsabilidade destas.----------------------------------------------- 
Mais referiu que de desde dois mil e um até dois mil e sete, este processo foi alvo de muitas 
vicissitudes, estando já comprovado que após a não aprovação do mesmo por Bruxelas, em 
seis e oito de Dezembro de dois mil e seis, foram aprovadas fases dos sistemas 
Multimunicipais de Trá-os-Montes e Alto Douro e do Minho e Vale do Ave, os mesmos 
referidos, em dois mil e cinco, pela Senhora Gestora do Programa, ameaçando, na altura, as 
Associações de Municípios do Alentejo, de que os Fundos destinados ao sistema 
Intermunicipal podiam vir a ser canalizados para aqueles sistemas. ----------------------------- 
Acrescentou saber também que, para além do que é dito no Comunicado do Senhor 
Ministro do Ambiente, a reformulação das candidaturas implica uma taxa de co-
financiamento entre oitenta e oitenta e cinco por cento dos Fundos Nacionais, participando 
os Municípios com um valor residual. ---------------------------------------------------------------- 
Mais informou que na reunião da AMLA, soube que este assunto não tinha sido abordado 
nas Câmaras Municipais de, Odemira, Alcácer do Sal e Grândola, e que Sines continua a 
optar pelo Sistema Intermunicipal, tendo transmitido que essa é também a posição da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, conforme deliberação desta e da Assembleia 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu que algumas Câmaras Municipais estão a sair dos sistemas Multimunicipais porque 
estão com dificuldades em fazer face ao tarifário da água e do saneamento que lhe foi 
imposto, dado que estão em minoria dentro dos sistemas, tendo perdido poder de decisão. 
Acrescentou que enquanto as Câmaras Municipais aplicam as tarifas com base num 
regulamento sujeito a discussão pública e à aprovação pelas Assembleias Municipais, a 
Empresa Águas de Portugal impõe o tarifário. Mais referiu que, outra questão que se 
coloca, é que esta Empresa pode ser privatizada. ---------------------------------------------------- 
Referiu ainda que os Municípios têm uma experiência importante na gestão de sistemas 
intermunicipais de tratamento de resíduos, onde já demonstraram a sua competência para o 
fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que este processo lhe faz lembrar um outro 
que acompanhou, em que no fim do mesmo são colocadas uma série de questões técnicas 
que deviam ter sido levantadas muito antes, acrescentando que lhe faz confusão que as 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-02-01                                                                                            4 de 13 

questões indicadas não tenham sido equacionadas nas diferentes fases do processo, o que 
revela desleixo ou falta de vontade na aprovação do mesmo.-------------------------------------- 
Relativamente à posição do Senhor Ministro do Ambiente, questionou se já houve resposta 
da sua parte sobre a reformulação do projecto, se vai apoiar o Sistema Intermunicipal na 
Candidatura e se está prevista verba no Quadro de Referência para apoio à mesma. ---------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu que são bastantes as razões que levaram à não 
validação da Candidatura pela Comissão Europeia, considerando que algumas deviam ter 
sido ultrapassadas em tempo útil. ---------------------------------------------------------------------- 
Referiu que se congratula com a posição do Senhor Ministro do Ambiente, de apoio à 
reformulação da Candidatura. -------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que gostaria de ver resolvido este problema o mais depressa possível, com o 
sistema que melhor sirva a população. ---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha considerou que não se está em condições de alterar 
uma estratégia que vem de dois mil e um, em que se optou pelo sistema Intermunicipal, 
esperando que não tenha sido esta a causa dos problemas que têm sido levantados à 
Candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que o Alentejo é a região mais pobre da Europa pelo que merecia que a 
Candidatura do sistema tivesse sido aprovada e porque existem problemas em várias 
localidades dos Municípios.----------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que são levantadas uma série de questões técnicas que deviam ter sido 
colocadas em fases anteriores do processo, acrescentando que é o Estado Português que 
gere estes assuntos, mas quem paga a factura são os Alentejanos. -------------------------------- 
Referiu ainda que toda a gente fala que a água é o negócio do Sec. XXI e parece haver 
muita gente, nos corredores dos Ministérios, interessada em tirar vantagens do mesmo, 
quando se trata de um bem precioso a que todos devem ter acesso, devendo a gestão dos 
recursos pertencer aos Municípios, onde estão os representantes das populações, eleitos de 
quatro em quatro anos, o que não acontece com os administradores das empresas. ------------ 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que a incomoda o facto de interesses 
de naturezas várias se sobreponham aos interesses das populações. ------------------------------ 
Mais referiu que são técnicas as questões levantadas e que, no primeiro parágrafo do ofício, 
é dado a entender que terão sido pedidos esclarecimentos, pelo que, se pode deduzir que as 
respostas que foram dadas não terão sido suficientemente satisfatórias, o que terá levado ao 
chumbo da Candidatura. Acrescentou ficar incomodada caso esta interpretação seja errada, 
questionando o que é que não foi feito para responder às exigências da Comissão, algumas 
de fácil resolução, e quem o não fez. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que a situação a que se chegou revela uma 
incompetência brutal do Estado Português numa Candidatura que levou cinco anos a 
preparar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que gostaria de saber se a DGDR contactou a equipa projectista ou as 
Entidades que apresentaram a Candidatura sobre as questões que foram levantadas por 
Bruxelas, acrescentando que algumas são tão fáceis de resolver que só a incompetência ou 
incúria pode explicar que não tenham sido ultrapassadas.------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que a Candidatura foi entregue ao POA – Programa 
Operacional do Ambiente, em Novembro de dois mil e um, recepcionado pela Dra. Luísa 
do Vale, Gestora do Programa, tendo ocorrido muitos episódios até à sua apresentação em 
Bruxelas pelo actual Governo, em Maio de dois mil e cinco, tal como referiu na anterior 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que os promotores desta Candidatura composta por quatro sistemas 
independentes, tinham recusado a adesão a um sistema Multimunicipal, o qual vinha já 
instruído com uma proposta da Empresa Água de Portugal, que integrava o litoral deixando 
de fora o interior do Alentejo, e previa a captação de água a partir das barragens, com o qual 
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os Municípios também não concordaram porque ia trazer problemas de qualidade, ao 
contrário da captação a partir de águas subterrâneas. ----------------------------------------------- 
Mais referiu que, aceitando Bruxelas os dois sistemas, muitos Municípios optaram pelo 
sistema Intermunicipal e alguns dos que integraram o sistema Multimunicipal, hoje, querem 
sair. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que depois das Associações terem reformulado a Candidatura, em 
conformidade com a orientação dada pelo então Ministro do Ambiente, Nobre Guedes, 
foram levantados mais dois problemas pela Gestora do Programa, Dra. Luísa do Vale; um 
relativo à formalização da coordenação dos quatro sistemas e o outro sobre o regime 
tarifário. Resolvidas estas duas questões, são levantados mais oito problemas. ---------------- 
Mais informou que perante os sucessivos entraves que eram sistematicamente levantados no 
POA, as Associações foram colocar a situação às Comissões Parlamentares, onde foi 
manifestada a vontade de desbloquear a situação. --------------------------------------------------- 
Informou que Bruxelas solicitou alguns esclarecimentos aos quais só foi dada resposta seis 
meses depois.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que em oito de Dezembro de dois mil e seis, foi aprovado, em Bruxelas, a 
quinta fase do sistema Multimunicipal de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 4ª fase do 
sistema Multimunicipal do Minho e Vale do Ave, no montante de cento e seis milhões de 
euros, com uma taxa de oitenta vírgula oito por cento de co-financiamento. Quase dez 
milhões superior ao previsto para a Candidatura em causa, o que considera elucidativo. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Sistema de Abastecimento de Água no Alentejo --------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo quatro do ano de dois mil e quatro do Gabinete de Apoio ao 
Presidente-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da intervenção que o Deputado José Soeiro do Grupo 
Parlamentar do PCP proferiu na Sessão Plenária da Assembleia da República no passado 
dia dez de Janeiro, sobre o assunto em referência. -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Protocolo para o levantamento, classificação e inventário do património 
do concelho de Santiago do Cacém, assinado entre o Município de Santiago do Cacém 
– Nomeação de representante do Município. ----------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo quatro do ano de dois mil e quatro do Gabinete de Apoio ao 
Presidente-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Nomear o Dr. Carlos Sobral, Técnico Superior de Património, como 
representante do Município de Santiago do Cacém, no âmbito do protocolo e o Senhor José 
Matias como suplente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém dispõe de um vasto conjunto 
patrimonial de raiz arquitectónica, que pode ser considerado um dos mais significativos do 
Litoral Alentejano. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea e) do artº 13 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; nº 2 do artº 20 
da Lei 159/99, de 14 de Setembro; alínea m) do nº 2 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro; nº 3 do artº 3 da Lei 107/2001, de 8 de Setembro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e três abstenções, dos 
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Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS E DESPORTIVOS DAS 
AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------- 
ASSUNTO: Plano de Actividades e Orçamento 2007 ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dez do ano de mil novecentos e noventa e oito do 
Gabinete de Apoio ao Presidente----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório de Actividades e Prestação de Contas de 2006, 
bem como do Plano de Actividades e Orçamento para 2007, dos Serviços Sociais Culturais 
e Desportivos dos trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém, 
aprovado, por unanimidade, em Assembleia-Geral, no dia 16 de Janeiro de 2007.------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SOCIEDADE RECREATIVA FILARMÓNICA UNIÃO ARTÍSTICA -- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 046/SAC/DSC/2006 com o processo número 10/06-
15.A.1 do Serviço de Acção Social da Divisão Sócio Cultural. ----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 10.384,00 € (dez mil trezentos e oitenta e 
quatro euros) para a Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística para apoio às 
Actividades desenvolvidas em 2006. ------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do número 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 22 de Janeiro. ---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação  do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
“Manuel José do Tojal”-------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e 
cinco, da Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Considerar o concurso deserto, não houve interessados. ------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Protocolo de colaboração - Nadadores Salvadores para as Piscinas 
Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois, tipo zero três, do ano de dois mil e seis, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: a) – Celebrar Protocolo de Colaboração com a RESGATE- Associação de 
Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano, para assegurar a prevenção, vigilância e 
socorro aos utentes das Piscinas Municipais de Santiago do Cacém.----------------------------- 
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b) – Aprovar as condições do protocolo conforme minuta, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: Tendo em consideração a necessidade de garantir a prevenção e 
vigilância aos utentes das Piscinas Municipais, por pessoal qualificado; ----------------------- 
Uma vez que o Município não tem no seu quadro de pessoal, meios humanos que possam 
assegurar o exercício daquelas funções, nos três turnos que correspondem ao horário de 
funcionamento das Piscinas. ---------------------------------------------------------------------------- 
Já foram efectuados vários concursos para recrutamento de pessoas para aquelas funções, 
não tendo surgido candidatos com as qualificações necessárias. ---------------------------------- 
Ao abrigo do previsto no artº 67º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM DOS SANTOS REI ---------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 57 do Bairro do Pôr do Sol ----------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.01-01/2007 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Um – Autorizar o Sr. Joaquim dos Santos Rei a transmitir o lote n.º 57 do 
loteamento do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo André, para a “ URBITALI- 
Actividades Imobiliárias, Turismo e Construção, Lda. --------------------------------------------- 
Dois – Manter a reserva de propriedade. -------------------------------------------------------------- 
Três – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura de compra e venda, cópia da mesma no Serviço de Património. ----------------------- 
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 
2) O lote n.º 57 foi adquirido em Propriedade Plena por escritura lavrada no Cartório 
Notarial de Santiago do Cacém em 27/11/1992, tendo efectuado o pagamento a pronto no 
acto da escritura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) Nos termos do nº 7 do artigo 3º do Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena e alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público-------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Carapinha – Santiago do Cacém----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 10.01-02/2007, do Serviço de Património. ---------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Um - Efectuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 42,15 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Carapinha, lote n.º 18, em 
Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 5 445º da freguesia de Santiago do 
Cacém, a confrontar a Norte com Rua Existente, a Sul com lote n.º 3, a Nascente com 
Herdeiros de José Palminha e lote n.º 2, e a Poente com Rua Projectada. ----------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor Rui Manuel da Costa 
Guerreiro Sobral Malveiro e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais - 
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Nos termos da alínea b), nº 4 do art.º 53º; da alínea a), nº 6 do art.º 64º e art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atribuir o lote nº 7 e 8 da Expansão IV da ZIL IV de 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, o lote nº 7 e 8 ao empresário 
António Luís de Matos Salema com área de 1.170,00 m2 e 648,00 m2 respectivamente, da 
expansão IV da ZIL de Vila Nova de Santo André, para desenvolver a actividade de 
reparação auto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Em que o valor do cânone do Direito de Superfície para os primeiros 5 anos é de 
1.581,66 € (mil quinhentos e oitenta e um euros e sessenta e seis cêntimos) / ano, com 
redução de 50% nos primeiros 3 anos, e será actualizado de 5 e 5 anos de acordo com o 
respectivo regulamento. --------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O empresário tem uma oficina de reparação automóvel, numa zona 
sensível, próximo das Ruínas Miróbriga, conforme fotos em anexo e descrição do negócio.  
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 1 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANTÓNIO LUDOVINO GAMITO SOBRAL --------------------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública do desenho urbano do loteamento n.º 8/2005 em nome 
de António Ludovino Gamito Sobral. -------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Egas Moniz nºs 46 e 48 , lote 2 – Santiago do Cacém. --- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 8/2005 da Divisão de Gestão Urbanística. ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano da alteração à 
licença de loteamento em nome de Francisca Maria da Costa (titulado pelo alvará de 
loteamento nº 6/1994 de 9 de Junho) a levar a efeito pelo Senhor António Ludovino Gamito 
Sobral, a qual prevê para o lote 2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 01498/270694 da freguesia de Santiago do Cacém, a criação de dois 
pisos abaixo da cota de soleira, o aumento da área bruta de construção e o aumento do 
número de lojas (em duas, uma para comércio e outra para serviços), mantendo-se os 
restantes lotes com as mesmas áreas (de implantação e de construção) e usos anteriormente 
estipulados,  conforme planta síntese e memória descritiva anexas. ------------------------------ 
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Posteriormente haverá lugar ao pagamento de Taxa Municipal de Urbanização relativa às 
áreas brutas de construção ampliadas/criadas e de acordo com o artigo 57º do Regulamento 
do P.U de Santiago do Cacém ao pagamento de Compensações Urbanísticas pelas áreas não 
cedidas, nomeadamente 63 m2 para espaços verdes e 63 m2 para equipamentos de utilização 
colectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Publicitar o mesmo através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços 
do Município e na Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. ------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: A operação de loteamento prevista está sujeita a discussão pública nos 
termos do n.º 2 do art.º 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto Lei 380/99, 
de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são 
respectivamente, 8 e 15 dias. --------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM DA SILVA E OUTROS----------------------------------------------- 
ASSUNTO: Discussão pública do Loteamento nº 40005/2002 em nome de Joaquim da 
Silva e Outros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua do Passal – Cercal do Alentejo. ------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40005/2002 da Divisão de Gestão 
Urbanística. 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 40005/2002, sito 
em Rua do Passal – Cercal do Alentejo, prédios descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 01302/310100 e 00928/090594 e inscritos na 
matriz predial urbana sob os artigos 2171º e 2988º da freguesia de Cercal do Alentejo, o 
qual prevê a constituição de cinco lotes, sendo os lotes 1, 2, 3, e 4 destinados a habitação 
unifamiliar e o lote 5 destinado a habitação colectiva, conforme planta síntese e memória 
descritiva anexas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Haverá lugar ao pagamento de Compensações Urbanísticas , pelas  áreas não cedidas, 
nomeadamente 115,98 m2 para espaços verdes de utilização colectiva e 371,87 m2 para 
equipamentos de utilização colectiva e de Taxa Municipal de Urbanização relativo às áreas 
brutas de construção propostas/criadas. --------------------------------------------------------------- 
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: JOAQUIM ÂNGELO & CACHADINHA, LDA E TEMPLANO, LDA. - 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração do projecto de arranjos 
exteriores do Loteamento n.º 40.458/1991, em nome de Joaquim Ângelo & 
Cachadinha, Lda e Templano, Lda. ---------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Canada, Brescos – Santo André. ---------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 40.458/1991 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração do projecto de arranjos 
exteriores do Loteamento da Canada, em Brescos – Santo André, conforme plantas e 
memória descritiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços 
do Município e na Junta de Freguesia de Santo André.--------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 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 15 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: RUI JORGE GONÇALVES GAMITO E OUTROS -------------------------- 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao loteamento apoiado em 
nome de Manuel José Inácio, a levar a efeito por Rui Jorge Gonçalves Gamito e 
Outros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Apoiado de Manuel José Inácio – Vale de Água. ------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 9/2006 da Divisão de Gestão Urbanística. ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao loteamento a levar a 
efeito por Rui Jorge Gonçalves Gamito e Outros sobre os lotes 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 do Loteamento apoiado de Manuel José Inácio e 
que consiste na mudança de uso no lote 1, com a criação de um comércio no R/C e o 
aumento de área de construção nos restantes lotes alvo da alteração. ---------------------------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços 
do Município e na Junta de Freguesia de Santo André.--------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, 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 15 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COFINASCE – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS URBANOS 
LIMITADA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação dos projectos de infra-estruturas do Loteamento Municipal do 
Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo 
André. 
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REFERÊNCIA: Processo de Obras de Urbanização nº 1/2006 (um de dois mil e seis) da 
Divisão de Gestão Urbanística.------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os projectos de infra-estruturas que constam de: arruamentos, 
arranjos exteriores, rede de abastecimento de água, rede de esgotos domésticos e esgotos 
pluviais, rede eléctrica, rede de telecomunicações e rede de gás, conforme plantas e 
memória descritiva, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o 
número treze, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião, com a obrigação de dar cumprimento aos 
pareceres das entidades exteriores, nomeadamente águas de santo André e E.D.P. ------------ 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 271.000,00 € (duzentos e setenta e 
um mil euros).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de 23 (vinte e três meses) para conclusão das obras de urbanização. -------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1 do artigo 5º e artigos 53º e 54 º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 
177/2001, de 4 de Junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de obras de 
urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA HELENA DOS REIS VARELA PEREIRA HILÁRIO E 
MARIA SALOMÉ LOPES INGLEZ REIS GANCHO VARELA PEREIRA. ----------- 
ASSUNTO: Reformar a deliberação de 25.01.2007 dado que por lapso não foi 
indicado o valor da Taxa Municipal de Urbanização. ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Rua Costa Parrado – Santiago do Cacém.------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 16/2006 da Divisão de Gestão Urbanística. -- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Reformar a deliberação de Câmara referida em epigrafe uma vez que não 
informava o valor da Taxa Municipal de Urbanização.--------------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 1.059,52 € (mil e 
cinquenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) relativo às Áreas Brutas de Construção 
propostas/ampliadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 1 do artigo 148º do Código de Procedimento 
Administrativo, os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do acto.---------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
DE ERMIDAS SADO --------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 04/05 – 24.1.1 do Serviço de Acção Social e Saúde. -------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 508, 20 € (quinhentos e oito euros e vinte 
cêntimos), para apoiar nas obras de adaptação e eliminação de barreiras arquitectónicas, a 
realizar nas habitações dos idosos com mobilidade reduzida. ------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da parceria estabelecida entre a entidade promotora 
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado e o Município de 
Santiago do Cacém, no âmbito do PAII – Programa de Apoio Integrado a Idosos. ------------ 
2. Permitir aos idosos mais dependentes, uma mais segura realização das actividades da 
vida diária. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Ao abrigo da alínea a) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Cedência de alojamento – profissionais de saúde no Concelho. -------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-01/2007 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência por arrendamento, da fracção “D” e 1/22 avos da 
fracção “R”, do prédio sito no Bairro do Pinhal – Zona C, em Vila Nova de Santo André, 
inscrito na matriz sob o artigo 5 987º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 03533/270900, da freguesia de Santo André, aos senhores 
Jorge Humberto Lima Figueiredo Oliveira, Pedro Farrajota Neves da Silva e Paula Maria 
Lobato Pestana Pereira, que se encontram a exercer a funções de Internato Médico no 
Hospital do Litoral Alentejano.------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião.------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------- 
No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de técnicos de saúde no Concelho de 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 6 ZAM Norte de Santiago do Cacém ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZAM Santiago do Cacém------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e seis. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar as deliberações Camarárias de 10-10-2006, 30-11-2006 e 25-01-
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Vender em Regime de Propriedade Plena e por acordo directo, o lote nº 6 da ZAM Norte, 
em Santiago do Cacém, com a área total de 400,00 m2 à Senhora “Ivone Margarida Moreira 
Pimenta Castro Jones”, pelo valor global de 16.720,00 € (dezasseis mil setecentos e vinte 
euros), para desenvolver a actividade de “Instalação, Manutenção e Comércio de 
Equipamento para Piscinas”.---------------------------------------------------------------------------- 
3. Dispensar o pagamento de 10% e 20% do valor global do lote, caso o adquirente venha a 
cumprir os requisitos previstos no nº 4 do artigo 3º do Regulamento de Venda de Terrenos 
na Zona de Actividades Mistas de Santiago do Cacém. -------------------------------------------- 
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4. Autorizar o pagamento de 70% do preço do referido lote, em 3 prestações anuais, sendo a 
primeira paga no acto da escritura, e as seguintes acrescidas de 5% do valor da 
imediatamente anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de 
Actividades Mistas de Santiago do Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em reunião 
ordinária de 03-02-1999 e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 26-02-1999. -- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Regulamentos da Feira do Monte e Santiagro – Proposta de Alteração ---- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhores Vereadores do Partido Socialista--------------------------------- 
PROPOSTA: Retirar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário------------------------------------------------------ 
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