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ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E SETE ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos oito dias do mês de Novembro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Manuel Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro 
dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se 
efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.--------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foram colocadas a discussão e aprovação as actas números quarenta e 
quarenta e um de Reuniões anteriores, tendo sido aprovadas, por unanimidade. --------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ---------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------- 
AUTO DE VISTORIA --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno, presente no Salão 
Nobre, o qual referiu que colocaram na sua caixa do correio um subscrito anónimo com 
uma fotocópia em A3 de um auto de vistoria. No referido auto, consta o seu nome e é dito 
que foi feita uma reclamação, o que não é verdade, pois não fez nenhuma reclamação, 
apenas veio à Câmara Municipal informar que no dia vinte e sete de Junho do corrente ano, 
caiu uma platibanda do prédio junto à Garrafeira, sita no Largo do Mercado em Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que não compreende o motivo pelo qual o seu nome consta no auto de 
vistoria, pois considera que isso é transferir o odioso para quem está a prestar um serviço á 
comunidade. Acrescentou ainda quedevem ser os Serviços Municipais a verificarem estas 
situações e a tomarem as devidas medidas para que casos como este não ocorram.------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que de acordo com o CPA os cidadãos têm o 
direito à informação, pelo deve constar do auto de vistoria quem fez a reclamação.----------- 
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal norteia a sua actividade na base da 
transparência e de acordo com o que a Lei define. -------------------------------------------------- 
O Senhor António Inverno referiu que lamenta que tenham que ser os munícipes a vir 
informar destas situações, e que não haja nenhum funcionário, nomeadamente os fiscais que 
vejam o estado em que se encontram alguns edifícios da cidade, que põem em risco a vida 
de quem passa junto a eles, tendo salientado que a platibanda que caiu junto ao Mercado 
Municipal poderia ter atingido alguém. --------------------------------------------------------------- 
O Senhor António Inverno questionou se existe alguma Lei que diga que os eleitos devem 
autenticar documentos, pois o referido auto de Vistoria está autenticado por um Vereador.-- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que não existe nenhuma Lei que autorize mas 
também não nenhuma Lei que proíba um Vereador de autenticar documentos. ---------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-11-08                                                                                          2 de 14 

O Senhor António Inverno referiu que em Direito o que não permitido é proibido. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITAÇÃO EM CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Arq. Raul Albuquerque, presente no 
Salão Nobre, o qual referiu que veio à Reunião de Câmara para acompanhar o Senhor Dr. 
António Coelho, o qual nasceu no Cercal do Alentejo e é proprietário de um edifício, que 
herdou dos seus pais, um edifício antigo onde existia um forja e uma habitação. -------------- 
Mais acrescentou que o Senhor Dr. António Coelho pretende remodelar a referida casa 
substituindo os materiais obsoletos por materiais novos e criar no sótão um pequeno Museu 
com os instrumentos pertença de seu pai.------------------------------------------------------------- 
Acrescentou ainda não entender porque motivo os Serviços Municipal estão a exigir que 
sejam criados lugares de estacionamento, quando não foi feita uma nova habitação, apenas 
se pretende reparar uma habitação já existente. ------------------------------------------------------ 
O Senhor Dr. António Coelho referiu que pretende reparar a casa que era dos seus pais e 
criar naquele local um pequeno Museu e um lugar para guardar os seus pertences, mas para 
que isso aconteça necessita de fazer obra para substituir materiais que se encontram velhos 
e obsoletos, pois trata-se de uma casa com mais de cinquenta anos.------------------------------ 
Mais referiu que se encontra arrependido de ter iniciado este processo, pois nunca imaginou 
que lhe iria causar tanto transtorno.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dr. António Coelho referiu ainda que uma sua familiar, Arquitecta lhe fez o 
projecto referente às melhorias efectuadas na referida casa.--------------------------------------- 
O Senhor Arq. Raul Albuquerque referiu que é possível que devido à pouca experiência da 
colega arquitecta familiar do Senhor Dr. António Coelho, tenha elaborado o projecto de 
forma a induzir em erro quem o analisou.------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Vereador Álvaro Beijinha para que verificasse o 
assunto com o técnico dos serviços e se necessário promova uma reunião com ambas as 
partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IEFP- INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – ENTREGA 
DE CERTIFICADOS ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que no dia trinta do Outubro teve lugar no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho a entrega de certificados de competências no âmbito do Programa 
Novas Oportunidades, tendo a cerimonia contado com a presença do Subdelegado Regional 
do IEFP de Évora, Dr. Arnaldo Frade e do Director do centro de Formação de Santiago do 
Cacém, Dr. Rui Ruas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que considera de extrema importância a certificação destes alunos, 
funcionários da Câmara Municipal, pois são uma mais valia para a autarquia. ----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CRUZ VERMELHA – NÚCLEO DE ERMIDAS SADO – REUNIÃO -------------------- 
O Senhor Presidente informou que no dia trinta de Outubro do corrente ano, teve um 
reunião com os corpos sociais do Núcleo de Ermidas Sado da Cruz Vermelha Portuguesa 
sobre a situação financeira daquela instituição, mais referiu que está prevista uma atribuição 
de verba para 2008, que só será atribuída após a aprovação dos documentos previsionais. 
No entanto hoje irá uma proposta à Câmara para a transferência de uma verba no valor de 
cinco mil euros, para fazer face às despesas naquela instituição.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORÇAMENTO PARTICIPADO ------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que continuam as reuniões do Orçamento participado, com 
as forças políticas, e com os munícipes, faltando apenas a freguesia de Abela. Acrescentou 
ainda que faltam analisar os questionários. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALVALADE – ENFERMEIRO A TEMPO INTEIRO ---------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que a população de Alvalade irá ter um 
enfermeiro a tempo inteiro. ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPOSIÇÃO NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS – SANTIAGO E A 
PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA – VISITA DA DRª MARIA CAVACO SILVA 
E CRIANÇAS DO CENTRO HELEN KELLER ------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que no próximo dia treze de Novembro pelas onze horas, a 
Drª Maria Cavaco Silva (esposa do Senhor Presidente da República) virá a Santiago do 
Cacém com setenta e duas crianças do Centro Helen Keller para visitar a exposição “No 
caminho sob as Estrelas – Santiago e a peregrinação a Compostela” patente na Igreja 
Matriz.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mais referiu que após a visita se seguirá um almoço, para o qual convidou os restantes 
membros do executivo, e informou que também convidou a Senhora Governadora Civil. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPOSIÇÃO NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS – SANTIAGO E A 
PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA – VISITA DE DOM DUARTE PIO, DUQUE 
DE BRAGANÇA ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que no próximo dia catorze de Novembro pelas dezassete 
horas e trinta minutos, o chefe da Casa Real Portuguesa, Dom Duarte Pio, Duque de 
Bragança virá a Santiago do Cacém com o seu irmão Dom Afonso de Bragança. Ambos 
serão recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho a que se seguirá visita à exposição 
no caminho sob as estrelas seguido de jantar. -------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente convidou os restantes membros do executivo para a visita à exposição 
e para o jantar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCERTO INTEGRADO NA EXPOSIÇÃO NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS 
– SANTIAGO E A PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA ----------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que na noite de três de Novembro decorreu 
na Igreja Matriz o ultimo concerto integrado na Exposição no Caminho sob as Estrelas – 
Santiago e a peregrinação a Compostela, com a orquestra de violinos do Conservatório de 
Musica de Setúbal “os Paganinus”, o conserto foi bastante participado e do agrado de todos 
os que estiveram presente.------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO AUDITÓRIO DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES ---------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão questionou sobre o ponto de situação das obras do 
auditório do parque de feiras e exposições.----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que se realizaram duas reuniões com a empresa, que está a 
executar a obra, e que os Serviços estão a analisar a situação, posteriormente trará uma 
proposta a reunião de Câmara.-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MINISTÉRIO PUBLICO – PROCESSOS -------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que contactou com a Drª Alice Fernandes da Polícia 
Judiciária, sobre o ponto de situação das investigações relativas ao incêndio das Piscinas 
Municipais e ao assassinato do jovem na feira do Monte, no ano de 2005, tendo sido 
informado que já foram enviados para o Ministério Público a indicação de três pessoas, 
suspeitos da morte do jovem Luís Manuel  
Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que irá continuar a acompanhar o decorrer destes dois processos. ---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------- 
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Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete do mês em 
curso, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.316.745,11 € (um milhão trezentos e dezasseis mil 
setecentos e quarenta e cinco euros e onze cêntimos)----------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 543.898,94 € (quinhentos e quarenta e três mil 
oitocentos e noventa e oito euros e noventa e quatro cêntimos) ----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------- 
ASSUNTO: Proposta de Lei do Orçamento de estado para 2008 e ponto de situação do 
QREN 2007/2013. --------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do parecer emitido pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses relativamente à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2008 
e da resolução aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Geral da ANMP no passado dia 
23 de Outubro de 2007.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: PARTIDO SOCIALISTA ----------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Exposição “No Caminho Sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a 
Compostela”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada pelo Secretário-Geral do PS, Engº José 
Sócrates, relativamente ao convite que lhe foi endereçado para visitar a exposição “No 
Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela”. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2.085,75 € (dois mil 
oitenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), referente ao custo de seguros de viaturas 
da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros de 
viaturas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto de remodelação do ex - edifício do “BNU”, Santiago do Cacém -- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Informação número cento e vinte e sete da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de onze de Outubro de dois mil e sete.--------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o projecto de execução para remodelação do ex - edifício do 
“BNU”, de Santiago do Cacém, constituído por Arquitectura, Estabilidade, Rede predial de 
distribuição de águas; Rede predial de drenagem de Resíduos Domésticos, Infraestruturas 
eléctricas, Infraestruturas telefónicas e rede estruturada, sistema AVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar-Condicionado), Segurança Contra Incêndios e Plano de Segurança e Saúde, 
cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem dos 335.911,44 € (trezentos e trinta e 
cinco mil novecentos e onze euros e quarenta e quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º numero 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas 
abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do 
PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto do Gabinete Municipal de Vila Nova de Santo André--------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cento e trinta e quatro da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de trinta e um de Outubro de dois mil e sete. ------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar as rectificações ao projecto de execução para o Gabinete Municipal 
de Santo André, decorrentes da revisão ao mesmo, constituído por Arquitectura e 
Especialidades do edifício e projectos de arranjos exteriores, cuja estimativa orçamental da 
obra cifra-se na ordem dos 330.602,16 € (trezentos e trinta mil seiscentos e dois euros e 
dezasseis cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º numero 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas 
abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do 
PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para Execução do Gabinete Municipal de Santo André 
em Vila Nova de Nova de Santo André------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de Concurso Público com um custo estimado 
330.600,00 € + IVA (16.530,00 €) = 347.130,00 € (trezentos e quarenta e sete mil cento e 
trinta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
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rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, programa de 
concurso e caderno de encargos – cláusulas gerais e complementares.--------------------------- 
3. Aprovar as seguintes comissões para o concurso mencionado em epígrafe: um Presidente 
e um Secretário da comissão de abertura de concurso, e um Presidente da comissão de 
análise das propostas, de entre os elementos que respectivamente as acompanham:----------- 
COMISSÃO DE ABERTURA DO CONCURSO------------------------------------------------ 
Presidente: Dr. José Pereira---------------------------------------------------------------------------- 
Secretária: Arlinda Nunes------------------------------------------------------------------------------ 
Vogais Efectivos: 1º - Eng. José Carlos -------------------------------------------------------------- 
----------------------2º - Drª. Anabela Cardoso --------------------------------------------------------- 
Vogais Suplentes:1º - Dr. Pedro Tojinha------------------------------------------------------------- 
----------------------2º - Drª. Ana Zorrinho ------------------------------------------------------------- 
Secretária Suplente: Ana Bela Fernandes ----------------------------------------------------------- 
COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS ------------------------------------------------- 
Presidente: Engª. Ana Luisa Guerreiro -------------------------------------------------------------- 
Vogais Efectivos: 1º - Eng. Marques da Silva ------------------------------------------------------ 
----------------------2º - Drª. Ana Zorrinho ------------------------------------------------------------- 
Vogais Suplentes:1º - Eng. António Tojinha -------------------------------------------------------- 
----------------------2º - Engª. Cláudia Jorge------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1- A obra encontra-se prevista em PPI para o ano de 2008 com o 
objectivo 1.1.1.1.1. e projecto nº 2004/001. ---------------------------------------------------------- 
2. Prevê-se a execução da Obra no ano de 2008. ---------------------------------------------------- 
3. Alínea a), nº2, do Art.º 48º e nº 3, do Artº 60º do D.L. nº 59/99, de 2 de Março. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas 
abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do 
PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: I.C.E – Instituto das Comunidades Educativas – Transferência de verbas 
para o ano de 2007 -------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR 23.13.2 da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE/2007. ------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 
funcionamento para o ano de 2007;-------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir a verba de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) respeitantes ao apoio anual 
que a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do 
Projecto “ Quinta da Educação e Ambiente”. -------------------------------------------------------- 
Valor total a cabimentar: 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros) ---------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. alínea b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------- 
2. A parceria existente com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém desde há largos 
anos, no caso da Quinta da Educação e do Ambiente enquadrada por protocolo. -------------- 
3. Os apoios financeiros prestados desde 2001.------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Ofício com o registo de entrada número 13442 de 05 de Setembro, com o 
processo número 01/07-15.H.1 do Serviço de Acção Cultural.------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 500,00 (quinhentos euros) para a Paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição destinada a apoiar a instalação de alarme na Igreja Matriz 
de Alvalade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba – Comemorações do Foral de Alvalade-------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 034/SAC/DSC/2007 com o processo número 11/07-
15.A.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 
para a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar as Comemorações do 
Foral 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CENTRO DE DIA DE S. FRANCISCO DA SERRA ------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ----------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 10/07-15.A.1 do Serviço de Acção Cultural -------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.000,00 (mil euros) para o Centro de Dia 
de S. Francisco da Serra destinada a apoiar a Gravação de um DVD -Projecto Aqui Há 
Baile no qual participa o Grupo de Valsa Mandada de S. Francisco da Serra. ------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CLUBE DE NATAÇÃO DO LITORAL ALENTEJANO-------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Sines ------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 16/2007-31.1.1 com a Informação nº 177/2007 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 610,00 Euros (seiscentos e dez 
euros) para apoio no pagamento de despesas referentes à organização da travessia a nado, 
realizada entre a Costa de Santo André e Sines, no dia 18 de Agosto de 2007. ----------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A proposta visa dotar o Clube de Natação do Litoral Alentejano de 
meios para fazer face às despesas realizadas aquando da realização do evento em epígrafe. - 
2. Ao abrigo da alínea a) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada número 8437 de 23 de Maio, com o 
processo número 05/07-15.G.1 do Serviço de Acção Cultural.------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) para a 
Associação de Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém destinada a apoiar o 8º 
Desfile de Fanfarras. ------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE ERMIDAS-------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número quinze de mil novecentos e noventa e três, do Gabinete 
de Apoio ao Presidente.---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Proceder à transferência do valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), para o 
Núcleo de Ermidas, da Cruz Vermelha Portuguesa.------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a importância dos serviços prestados por esta 
entidade ao Município e as suas carências. ----------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANRET – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS REGIÕES DE TURISMO  
ASSUNTO: Lei Quadro das Regiões de Turismo------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da nota enviada à comunicação social, na sequência 
da Assembleia Inter – Regiões extraordinária da ANRET.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento da rectificação da 1ª fase do 
Loteamento Municipal da Zona IV – Santiago do Cacém.------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona IV – Santiago do Cacém. ---------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 7/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao loteamento da rectificação da 1ª fase do Loteamento 
Municipal da Zona IV, lotes 53, 54, 55, 55-A e 56, registados na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém respectivamente sob os nºs 01510/180894, 01511/180894, 
01512/180894, 01513/180894 e 01514/180894, de acordo com a memória descritiva e 
justificativa, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento 
e oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------- 
O loteamento passa de 11 lotes para 8 lotes, sendo suprimidos os lotes 54, 55_A e 56 e 
reformulados os lotes 53 e 55. -------------------------------------------------------------------------- 
O lote 53 proposto é constituído por parte dos anteriores lotes 53, 54 e 55 e por uma parcela 
de terreno com 7,56 m2 proveniente do domínio público do Município. O lote 55 proposto é 
constituído pelo anterior lote 55 A e parte do lote 56. ---------------------------------------------- 
Dos lotes atrás mencionados revertem para o domínio público do Município 135,016 m2, 
sendo 45,366 m2 provenientes do antigo lote 53; 6,606 m2 provenientes do antigo lote 54; 
19,915m2 do antigo lote 55 e 63,129 m2 provenientes do antigo lote 56. ------------------------ 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 
Autarquia Local em área abrangida por Plano de Urbanização, nos termos do artº 7º do Dec. 
Lei 555/99, de 16/12 com as alterações introduzidas pelo Dec.Lei 177/2001, de 04/06 está 
dispensado de discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 77º do Dec. Lei 
380/99, de 22 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Dec. Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo 
Dec.Lei 177/2001, de 04/06 cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de 
licenciamento.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FLORINDA DE ASSUNÇÃO PAULINO LUÍS CORDEIRO MOITA--- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração de loteamento nº 17/2007  - Loteamento Manuel João 
Gil -  Rua 35, lotes 5, 6, 7, 8 e 9 – Ermidas Sado.------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de Manuel João Gil (Alvará 6/81) Rua 35, lotes 5, 6, 7, 8 e 
9 - Ermidas Sado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 17/2007. -------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao loteamento de Manuel João Gil, requerida por 
Florinda Assunção Paulino Cordeiro Moita, que consiste no emparcelamento dos lotes 5 e 6 
de forma a ser extinto o lote 6; no aumento das áreas de implantação e das áreas brutas de 
construção (abc) dos lotes 5, 7, 8 e 9, mantendo-se inalteradas as áreas do lote 10; aumento 
da abc do piso térreo, com acrescento de um anexo nos lotes 5, 7 e 8 , sendo a abc máxima 
proposta para o anexo de 50,00 m2; na diminuição de um lugar de estacionamento no lote 
10; na alteração do “... desenho urbano dos lugares de estacionamento...”; alteração da área 
disponibilizada para domínio público (estação elevatória). ---------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de T.M.U. no valor de 1.833, 84 € (mil oitocentos e trinta e três euros 
e oitenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 2 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, está 
dispensado o procedimento de discussão pública, na medida em que foram apresentadas as 
autorizações referentes à alteração ao loteamento por parte dos restantes titulares/lotes. ----- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 
pelo Decreto Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ISAURA MARIA MATOS SILVA ------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao loteamento sito em Bº 98 
Fogos , lote 10 – vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bº 98 fogos, lote 10 – Vila Nova de Santo André. -------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 23/2007. -------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração de loteamento nº 
23/2007, a levar a efeito por Isaura Maria Matos Silva, que consiste na anexação de um 
prédio com 59,15 m2 , descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o nº 3938/20060619 ao lote 10, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 3947/20060721, mantendo-se os restantes lotes com as 
mesmas áreas e parâmetros urbanísticos. ------------------------------------------------------------- 
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 nº 2 do 
artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei nº 177/01, de 4 de Junho e artigo 77º do Dec. 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: COALBEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª  E VÂNIA SOFIA DA 
COSTA GUERREIRO.-------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento da Cativa, lotes 10 e 41 – Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Cativa, lotes 10 e 41 – Santiago do Cacém. --------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 15/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. --- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento da Cativa, lotes 10 e 41, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 01257/150792 e 
1588/19941207 respectivamente, de acordo com a memória descritiva e justificativa, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e oitenta e 
quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
A alteração consiste, no lote 10, na redução da área destinada a comércio no r/chão e 
constituição, neste piso, de um fogo de tipologia T2 e lote 41 na criação de uma cave 
destinada a arrumos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J. SILVA LOBO, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª -------------------------------- 
ASSUNTO: Redução da garantia bancária Nº 72004342170  da Caixa de Crédito 
Agrícola de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado. ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 24/2003 da Divisão de Gestão Urbanística ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária nº 72004342170 da Caixa de Crédito 
Agrícola de Santiago do Cacém, referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no 
Loteamento sito em Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 - Ermidas, ficando cativos 75 
400,00€ (setenta e cinco mil e quatrocentos euros). ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na sequência do requerimento apresentado pela firma J. Silva Lobo, 
Construção Civil Ldª – 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: ------------------------------------------------------------------------------------ 
O loteamento sofreu várias alterações em obra, pelo que foram entregues telas finais a 
identificar a situação final do loteamento. ------------------------------------------------------------ 
Os arruamentos apresentam o revestimento em betão betuminoso aceitável, contudo 
apresenta anomalias – buracos - nas áreas de estacionamento da rua Manuel da Fonseca, os 
quais resultaram do retirar de postes de rede eléctrica. --------------------------------------------- 
Os passeios apresentam uma pavimentação em pavê cor de cimento com irregularidades, 
mas como não se verificam assentamentos, nem descolamentos, considerou-se aceitável. --- 
No cruzamento entre a rua Manuel da Fonseca e a rua A projectada, constatou-se no passeio 
anomalias - pavimento levantado - resultante da remoção de postes da rede eléctrica. 
As tampas das caixas de visita da rede de águas residuais domésticas e da rede de águas 
pluviais, assim como as grelhas dos sumidouros encontram-se consolidadas ao pavimento 
betuminoso, não se encontrando funcionais. -------------------------------------------------------- 
Tendo a equipa percorrido o loteamento, constatou-se em relação aos equipamentos de 
resíduos sólidos urbanos a ausência de um bloco de ECOPONTO constituído por papelão, 
vidrão, plasticão, na rua Manuel da Fonseca, constatou-se ainda que no projecto aprovado, 
os blocos dos ECOPONTOS atrás referidos seriam constituídos também por um contentor 
de RSU de 1000 l destinado a lixo indiferenciado, não se encontrando no local os mesmos. 
Esta situação deverá ser corrigida conforme o projecto.-------------------------------------------- 
Verifica-se ausência da vistoria por parte da entidade PT, relativamente à rede de 
telecomunicações. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Verifica-se igualmente, a ausência da vistoria por parte da entidade competente 
relativamente à rede de gás e respectivo depósito de armazenamento. --------------------------- 
Falta entregar telas finais das infra-estruturas executadas em formato papel e digital.--------- 
Tendo em conta o requerimento solicitando a redução de garantia bancária, propõe-se, que 
em reunião de Câmara se proceda à redução da mesma para 75 400,00 Euros (setenta e 
cinco mil e quatrocentos euros), uma vez que a grande parte das obras de urbanização já se 
encontram concluídas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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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 libertado com a 
recepção definitiva das obras de urbanização.-------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Regularização da situação e prorrogação do prazo para construção no 
lotenº 32 do Loteamento Municipal da Abela----------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Abela------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número dez do Serviço Técnico de habitação da Divisão do 
Ordenamento do Território e Projecto, de dezanove de Setembro de 2007. --------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: O lote nº 32 do Loteamento Municipal da Abela, foi cedido a Emanuel 
António Martinho Pereira e Maria de Fátima Martinho Pereira em 06/12/1992 e alienado 
por escritura pública realizada em 06/04/1992 em regime de propriedade plena, com reserva 
de propriedade a favor da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 
Em 31/10/1996, foi constituído um loteamento designado por Zona de Expansão da Abela 
do qual fazem parte dois lotes. O lote nº 1 com a área de 159 m2 destinava-se a ser anexado 
ao prédio descrito sob o nº 19593, fls 43 do livro B-59 na CRP de Santiago do Cacém ou 
seja ao lote nº 32 do Loteamento Municipal da Abela e que com ele confina. ------------------ 
Em 17/07/1998 foi cedido o lote nº 1 da zona de expansão a Emanuel António Martinho 
Pereira e Maria de Fátima Martinho Pereira cuja escritura pública se realizou em 
14/09/1998, em regime de propriedade plena e com reserva de propriedade a favor do 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em 20/02/2003 Maria de Fátima Martinho Pereira, doa um meio indiviso do lote nº 32, por 
escritura pública, a Emanuel António Martinho Pereira passando este a ser i único 
proprietário do lote. Contudo, o lote nº 1 da Zona de Expansão da Abela continua a 
pertencer aos dois proprietários.------------------------------------------------------------------------ 
Pelo Facto, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que seja concedido o prazo de dois meses para que os munícipes procedam à 
regularização da situação da anexação do lote nº 1 ao lote nº 2; ---------------------------------- 
2. Que seja concedido um prazo de mais vinte e quatro meses para o início e terminus da 
construção.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 3 do artº 13 do Regulamento Municipal de 
Alienação de Lotes de Terreno para Habitação publicado no Diário da República nº 64, 
Aviso nº 6104 de 30 de Março de 2007, e por não estarem concluídas as infraestruturas do 
Loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MANUEL INÁCIO RAMOS. ------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Alteração do objecto do direito de superfície - Lote nº 78, da Zona de 
Expansão de Alvalade. -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 74/1992 do Serviço de Património.------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a alteração do objecto do direito de superfície sobre o Lote n.º 78 da 
Zona de Expansão de Alvalade, descrito na C.R.P. sob a ficha n.º 00256/090586, da 
freguesia de Alvalade, de “Habitação” para “Habitação/Indústria”. ------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelo requerente. --------------------------- 
2 - Nos termos do nº 2 do artigo 1º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA MANUELA REIS SEMIÃO CANDEIAS. --------------------------- 
ASSUNTO: Cedência de Casa de Função.--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-03/2007 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência, por arrendamento, da fracção “M” do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente 
ao 1º Andar Esquerdo do Bloco D, na Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do 
Cacém, à Sr.ª Maria Manuela Reis Semião Candeias, a exercer funções nesta Câmara 
Municipal, no Serviço Municipal de Protecção Civil. ---------------------------------------------- 
2. Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e oitenta e cinco, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
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.-------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atribuir parcela de terreno com 324,00 m2 – Expansão III da ZIL 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, parcela de terreno à empresa 
Filigalva – Construção Civil, Lda, com área de 324,00 m2, da expansão III da ZIL de Vila 
Nova de Santo André, com o objectivo de a anexar ao lote nº 17 da referida ZIL, para a 
empresa desenvolver a actividade de construção civil. --------------------------------------------- 
2. O valor Cânone do Direito de Superfície para os primeiros 5 anos é de 291,60 € 
(duzentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos) / ano, com redução de 50% nos 
primeiros 3 anos, e será actualizado de 5 em 5 anos de acordo com o respectivo 
regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A pedido do requerente, conforme cópia de parecer técnico. --------- 
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.---------------------------------------- 
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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: TRIKAS – ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDA ------------------ 
ASSUNTO: Atribuição do lote nº 15 ZAM Sul 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 sete. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuir o lote nº 15 da ZAM Sul de Santiago do Cacém, com a área de 
715 m2, em regime de propriedade plena e por acordo directo à empresa Trikas – 
Actividades de Tempos Livres, Lda para construção de um estabelecimento de ATL, pelo 
valor de 49.885,55 € (quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e 
cinco cêntimos) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Autorizar a forma de pagamento 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, de acordo com o nº 2 do artigo 3º do Regulamento de Venda de 
Terrenos na Zona de Actividades Mistas de Santiago do Cacém.--------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de 
Actividades Mistas de Santiago do Cacém, aprovado pela Assembleia Municipal na sessão 
ordinária de 26/02/1999.--------------------------------------------------------------------------------- 
2. 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. ------------------------------ 
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 dez horas e cinquenta 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. ----------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
O Secretário da Reunião 

 
________________________________________________ 


