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ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E SETE------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte dias do mês de Setembro 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, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos 
Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão e aprovação a acta número trinta e cinco da 
Reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------- 
JAC – JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE – PEDIDO DE APOIO------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dinis Silva, Presidente daquele Clube, o 
qual veio novamente expor as dificuldades financeiras do mesmo. ------------------------------ 
Referiu que o Clube precisa de adquirir uma carrinha nova, pelo que necessita saber se pode 
contar com o apoio da Câmara Municipal para o efeito, conforme o solicitado em Maio do 
ano em curso. Acrescentou que o Clube também precisa de um apoio financeiro para fazer 
face ao pagamento à Banca relativo a encargos com a construção do pavilhão, bem como 
um valor adicional ao atribuído com base no Regulamento Municipal de apoio às 
actividades desportivas, porque vão desenvolver mais actividades que as inicialmente 
previstas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que o pavilhão não é utilizado só para as actividades do Clube, serve 
também a comunidade em geral, porque tem sido disponibilizado, gratuitamente, a algumas 
entidades nomeadamente, à GNR, Centro de Saúde, Casa do Povo e Cercisiago.-------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu não ter presente o pedido de apoio para a 
carrinha, informando que vê com alguma dificuldade uma resposta positiva até ao final do 
ano em curso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que a Câmara Municipal vai apoiar a actividade de Andebol, a qual não foi 
prevista no âmbito do Regulamento. ------------------------------------------------------------------ 
Quanto ao apoio financeiro extraordinário para fazer face aos encargos do Clube com a 
Banca, referiu que esta situação vai ser avaliada.---------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu discordar da cedência gratuita do pavilhão a 
algumas entidades que podem e devem suportar esse encargo.------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que o Regulamento Municipal de apoio às actividades 
desportivas teve o acordo dos clubes, e que a Câmara Municipal não pode ter um 
Regulamento e depois conceder apoios avulsos. Acrescentou que todas as instituições 
enfrentam problemas financeiros. ---------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que o pavilhão/sede do JAC foi construído com o recurso a uma candidatura, 
tendo a Câmara Municipal contribuído com vinte por cento do financiamento e com o 
terreno, ficando o Clube com a responsabilidade do financiamento de cinco por cento do 
total das obras, para o qual recorreu à Banca, assumindo os compromissos inerentes. -------- 
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Referiu ainda compreender a preocupação social do Clube relativamente a algumas 
entidades, como a CERCI, cedendo gratuitamente o espaço no pavilhão, mas considera 
também que a disponibilização do mesmo não pode ser gratuita de uma forma generalizada, 
assim como as entidades que o solicitam devem compreender as dificuldades do Clube e o 
esforço que o mesmo fez para construir aquele equipamento desportivo. ----------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que o Clube deve seguir o exemplo de outras 
instituições do Município, as quais cedem os espaços mediante uma contrapartida 
financeira, porque o mesmo acarreta despesas de limpeza e manutenção. ----------------------- 
Mais referiu que a Câmara Municipal já mostrou estar sensibilizada para ajudar o Clube na 
resolução dos problemas que enfrenta, acrescentando que acredita que o JAC fará todos os 
esforços para obter mais receitas. ---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EB1 – ABELA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que é necessária uma intervenção no piso 
envolvente àquela escola, questionando se a mesma está prevista. ------------------------------- 
A Senhor Vereadora Margarida Santos informou que aquela intervenção não está prevista 
para breve. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado ficou de ver esta situação. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – LOTEAMENTO DOS 
PLÁTANOS---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ò Ramos solicitou esclarecimentos relativamente ao 
compromisso assumido pela Câmara Municipal, nomeadamente sobre o nível da estrada, o 
qual não iria além de um metro e meio, mas, ao que parece, vai ser excedido. ----------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que se deslocou ao local com os técnicos, 
acrescentando que vai ser construído um murete com uma altura máxima de um metro e 
sessenta e uma altura mínima de um metro e vinte, a uma distância de oito metros da 
moradia da munícipe reclamante, acrescentando que para este espaço está previsto um 
talude verde com mais de cinco metros e um lancil. ------------------------------------------------ 
Mais informou que inicialmente se tinha optado por fazer as alterações somente em obra, 
mas serão também feitas em projecto.----------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que se trata de um Loteamento com qualidade e que os outros moradores do 
Bairro das Flores, contíguo aquele Loteamento, não reclamaram nem têm mostrado 
desagrado relativamente às obras em curso. ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou, porque não foi equacionada a remoção 
de terras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que, segundo os técnicos, a remoção de terras 
daria origem a um talude muito elevado no final do loteamento, devido ao desnível do 
terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – BAIRRO DA CATIVA – ARRANJOS 
EXTERIORES------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão chamou a atenção de que, em tempos, os Serviços da 
Câmara Municipal fizeram uma intervenção pontual naquele espaço, à qual não deram 
continuidade, pelo que neste momento prolifera no mesmo o cultivo de várias espécies 
hortícolas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado deu conhecimento de que foi feito um levantamento da 
situação dos arranjos exteriores na Cidade, porque está prevista a contratação dos serviços 
de uma empresa que assegure, de forma continuada, a manutenção dos espaços verdes, 
passando também a sua rega a ser feita de forma automática, no sentido de dar uma nova e 
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melhor imagem da Cidade, a exemplo da experiência na Cidade de Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha esclareceu que a situação naquele Bairro se deve ao 
facto do promotor do loteamento não ter cumprido com as suas obrigações no referente às 
infraestruturas, pelo que a Câmara Municipal ainda não recepcionou as obras. Acrescentou 
que também não foi accionada a Garantia Bancária, porque se trata de um loteamento dos 
anos oitenta, sendo aquela de um valor muito baixo. Mais informou que Câmara Municipal 
vai insistir com o promotor, contudo, pondera a hipótese de fazer a intervenção e tomar as 
medidas necessárias no sentido de ser ressarcida do montante que for dispendido. ------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMPRESA REGI – FUNCIONAMENTO -------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que irá fornecer aos membros do Executivo Municipal a 
documentação relacionada com os últimos desenvolvimentos do funcionamento da Regi 
que fundamentam a exoneração da Directora Executiva devido a procedimentos incorrectos. 
Acrescentou que há ano e meio que levantou o problema de que a pessoa em causa não 
tinha perfil para aquele cargo, devido aos problemas suscitados pela sua postura em relação 
aos elementos de ligação das Câmaras Municipais, assim como a falta de qualidade do 
trabalho desenvolvido, de onde resultou um grande atraso na implementação das acções 
previstas realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que na última reunião da AMLA, foi votada, por unanimidade, dos cinco 
Municípios, a exoneração da Directora Executiva da Regi, e que na mesma reunião propôs 
que fosse feita uma auditoria para salvaguarda do Conselho de Administração em funções, 
proposta que não foi aceite, nesta fase.---------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que o Conselho de Administração não vai nomear ninguém para aquele cargo. 
Informou também que foi apresentada naquela reunião uma segunda versão para o plano 
estratégico da Regi, a qual considera insuficiente para cumprir com os objectivos, pelo que 
se absteve na sua votação, tendo votado contra a primeira versão apresentada.----------------- 
Concluiu, referindo esperar uma viragem positiva no funcionamento da Regi, em diálogo 
com os cinco Municípios. ------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMPO MUNICIPAL MIRÓBRIGA – INAUGURAÇÃO DE ESPAÇO “EUSÉBIO 
DA SILVA FERREIRA” ------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento e convidou os restantes membros do Executivo 
Municipal para a inauguração daquele espaço, cedido à Escola de Futebol “Luvas Pretas”, a 
qual terá lugar, no dia vinte e três do mês em curso, às doze horas, com a presença de 
Eusébio da Silva Ferreira, glória do futebol nacional. ---------------------------------------------- 
Mais informou que também está prevista a visita de Eusébio à exposição “No Caminho Sob 
as Estrelas “.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: “Acordo de Colaboração 
entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação da Restauração e Similares de 
Portugal – Reformulação da deliberação da Câmara Municipal, de 13 de Setembro de 
2007.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
Setembro do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.499.197,36 € (Um milhão quatrocentos e noventa e 
nove mil cento e noventa e sete euros e trinta e seis cêntimos). ----------------------------------- 
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 410.892,75 € (Quatrocentos e dez mil oitocentos e 
noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CERCAL 
DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas----- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um de dois mil e sete do Serviço Municipal de 
Protecção Civil ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.924,47 € (Três mil 
novecentos e vinte e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), referente ao custo de 
seguros de viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ------ 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros de 
viaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Decisão de Processo Disciplinar----------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo disciplinar número dois de dois mil e sete -------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aplicação da pena de inactividade pelo período de um ano ao funcionário 
Vladimiro Raposo Guiomar Parreira, nos termos do número um do artigo vigésimo quinto 
e com os efeitos previstos nos números cinco, sete e nove do artigo décimo terceiro, todos 
do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 
Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. ------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Os de facto e de Direito constantes no Relatório Final do Instrutor do 
processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade, com sete votos a favor. ---------------------------------------------- 
Votação efectuada por escrutínio secreto.------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE------------------------------------------- 
ASSUNTO: Agradecimento de apoio ao 9º Raid em BTT Alvalade –Porto Covo-
Alvalade e 23º Torneio de Futsal-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 31.1.1 da Divisão Sócio Cultural-Serviço de Desporto ----------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO, dos agradecimentos do Futebol Clube Alvaladense pelos 
apoios concedidos pela Câmara Municipal às iniciativas referidas em epígrafe.--------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número 29/DGU/SAU, de dois mil e sete, da Secção de 
Administração Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO, da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
cinquenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Secretário da reunião e pelo Senhor Presidente. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: OS AMIGOS DE XINAVANE ---------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 044/DEASS/SASS/2007, com o processo nº 02/07 – 
24.1.1 do Serviço de Acção Social e Saúde. -------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba, no valor de € 100 (cem euros), para a Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santiago do Cacém, para apoiar as crianças de Xinavane. ----------------- 
FUNDAMENTOS: Os Amigos de Xinavane têm como objectivo ajudar as crianças de 
Xinavane em Moçambique, a terem uma melhor qualidade de vida, bem como outras 
oportunidades, crianças essas desprotegidas e muitas delas com doenças incuráveis.--------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: BEL-HABITAT – SOCIEDADE TÉCNICA DE HABITAÇÃO S.A ----- 
ASSUNTO: Redução da garantia bancária Nº 316 755 do Banco Espírito Santo. ------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Atalaia Nascente – Vila Nova de Santo 
André. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 10/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. --- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária nº 316 755 do Banco Espírito 
Santo, referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento Municipal da 
Atalaia Nascente – Vila Nova de Santo André, no valor das obras já efectuadas e que se 
estimam em 517.729,30 € (quinhentos e dezassete mil setecentos e vinte e nove euros e 
trinta cêntimos) ficando cativos 319.670,70 € (trezentos e dezanove mil seiscentos e 
setenta euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na sequência do requerimento apresentado pela firma Bel-Habitat – 
Sociedade Técnica de Habitação Ldª , solicitando a redução da garantia bancária , 
deslocou-se ao local uma equipa Técnica desta Câmara Municipal, tendo verificado o 
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao nível dos arruamentos estes encontram-se concluídos na sua totalidade, podendo ser 
feita uma redução de 90% no valor destes trabalhos, restando 10% a libertar com a 
recepção definitiva da obra. --------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente aos arranjos exteriores encontram-se por executar os seguintes trabalhos: --- 
Rectificação das passadeiras sobrelevadas, uma vez que estas apresentam rampas de 
acesso aos veículos com uma inclinação muito elevada, o que dificulta a circulação dos 
mesmos ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocação de Sinalização Vertical; ------------------------------------------------------------------- 
Colocação de Sinalização Horizontal nas passadeiras em falta e correcção das pinturas já 
executadas nas passadeiras existentes;---------------------------------------------------------------- 
Colocação de Mobiliário Urbano e Parque Infantil; ------------------------------------------------ 
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Limpeza geral do espaço de Zona Verde Pública junto ao depósito GPL, já solicitada 
várias vezes pela Câmara e também de alguns passeios que já apresentam ervas; ------------- 
Colocação de 1 conjunto de ecopontos; ------------------------------------------------------------- 
Colocação de tampas nos contadores da rede de rega; --------------------------------------------- 
Regulação dos aspersores, uma vez que estes projectam água para fora das zonas de relva.- 
Pelo exposto poderá ser feita uma redução de 30% no valor destes trabalhos. ---------------- 
Rede de abastecimento de água. ----------------------------------------------------------------------- 
Para que se possa proceder à redução da garantia deve ser entregue relatório da 1.ª vistoria 
efectuada pelas AdSA (Águas de Santo André), uma vez que só foram entregues os 
relatórios da 2.ª e 3.ª vistoria. -------------------------------------------------------------------------- 
 Redes de esgotos domésticos e pluviais.------------------------------------------------------------- 
 Estes trabalhos encontram-se concluídos na sua totalidade, pelo que pode ser feita uma 
redução de 90% no valor destes, restando 10% a libertar com a recepção definitiva da 
obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra-estruturas telefónicas.----------------------------------------------------------------------------- 
A Portugal Telecom já efectuou vistoria ao local, tendo aprovado a rede construída, pelo 
que pode ser feita uma redução de 90% no valor destes trabalhos, restando 10% a libertar 
com a recepção definitiva da obra. ------------------------------------------------------------------- 
 Infra-estruturas eléctricas ------------------------------------------------------------------------------ 
A EDP já efectuou vistoria ao local, tendo aprovado a rede eléctrica construída e 
indicando um montante a manter até à recepção definitiva, que será de 11.234,58 €, pelo 
que serão libertados 90%. ------------------------------------------------------------------------------ 
Rede de abastecimento de gás.------------------------------------------------------------------------- 
Foi efectuada vistoria à rede por parte uma empresa certificada (SETINSP), tendo sido 
emitido parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------ 
Para que se possa fazer a redução da garantia deve ser entregue a autorização de 
funcionamento da rede, que é emitida pelo Ministério da Economia (Delegação de Évora).  
 Posto de armazenagem GPL (Depósito) ------------------------------------------------------------- 
Deve ser entregue relatório de vistoria com parecer favorável, efectuada por parte de 
empresa certificada; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Deve  também ser entregue a autorização de funcionamento do depósito, que é emitida 
pelo Ministério da Economia (Delegação de Évora).----------------------------------------------- 
Assim, propõe-se que seja reduzida a garantia bancária em 517.729,30 €, ficando esta com 
o valor de 319.670,70 € .----------------------------------------------------------------------------- 
- Devem  também ser  entregues  telas finais dos seguintes projectos:-------------------------- 
- Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais (formato digital);-------------
- 
- Rede de abastecimento de gás (papel e formato digital);---------------------------------------- 
- Arranjos exteriores (papel e formato digital).---------------------------------------------------- 
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e 
a requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda de acordo com o n.º 5 do artigo 54º do diploma acima mencionado, o conjunto das 
reduções efectuadas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo não pode 
ultrapassar 90% do montante inicial da caução, sendo o remanescente com a recepção 
definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.-------------------- 
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ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público. ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia Sul – Vila Nova de Santo André ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 10.01-04/2007, do Serviço de Património.---------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Um – Aprovar a desafectação do domínio público de uma parcela de 
terreno, com a área de 108,00 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro 
da Atalaia Sul, lote n.º 1, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 
115º, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 02235/240194, da 
freguesia de Santo André, a confrontar a Norte com Rua Pública, a Sul e Poente com 
terrenos do Município e a Nascente com Rui Miguel Isabel Galambas.------------------------- 
Dois – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafectação do domínio público 
da referida parcela de terreno.-------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pela senhora Maria Adelaide de Sousa 
Santos conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais, e da Junta de 
Freguesia de Santo André, por não terem existido reclamações, resultantes do inquérito 
público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Desafectação de terreno do domínio público. ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia – Vila Nova de Santo André ----------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01.01-23/2002, do Serviço de Património.---------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Um – Aprovar a desafectação do domínio público de uma parcela de 
terreno, com a área de 72,00 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro 
da Atalaia, Lote 12, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3 990º, 
e descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 02246/240194, da freguesia 
de Santo André, a confrontar a Norte com Espaço Verde de Utilização Pública, a Sul com 
o Lote 12, a Nascente com Espaço Verde de Utilização Pública, e a Poente com Lote 13.--- 
DOIS – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafectação do domínio 
público da referida parcela de terreno.---------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor Alfredo Eusébio Paias Lopes 
da Silva, conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais, e da Junta de 
Freguesia de Santo André, por não terem existido reclamações, resultantes do inquérito 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Acordo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Associação da Restauração e Similares de Portugal – Reformulação da deliberação da 
Câmara Municipal, de 13 de Setembro de 2007. ------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 13/09/2007, no que respeita 
ao assunto mencionado em epígrafe, para introdução de mais uma cláusula no referido 
Acordo, com o seguinte teor: “Os Mapas de Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas, serão emitidos pela Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, sendo o logótipo da ARESP aposto nos mesmos.” --------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O presente Acordo de colaboração visa proporcionar a todos os 
estabelecimento de Restauração e bebidas, as melhores condições de apoio ao exercício da 
sua actividade, contribuindo, assim, para a requalificação deste sector; ------------------------- 
2. Considerando que é urgente e imprescindível a sensibilização dos empresários deste 
sector para a necessidade de adquirirem e darem formação aos seus colaboradores, visando 
uma crescente qualidade e competitividade dos serviços prestados essencialmente, através 
de um sistema sustentado de parcerias estratégicas;------------------------------------------------- 
3. Considerando que é competência da Câmara Municipal Promover e cooperar com 
entidades Públicas e privadas, na realização de acções inerentes ao desenvolvimento 
económico do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 11; 15 horas.----------------------------------------------------------------------------- 
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  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


