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ACTA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
OITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezassete dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém, na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos 
Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e quarenta e cinco minutos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão e votação a acta número dois, da reunião anterior, a 
qual foi aprovada, por unanimidade.------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – INSTALAÇÃO DE LOJA DO 
CIDADÃO------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento que, em Dezembro do ano transacto, se deslocou a 
Lisboa com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo André para uma reunião na 
Agência para a Modernização Administrativa, onde solicitaram a instalação de uma Loja do 
Cidadão naquela Cidade, com o maior número de serviços possível, nomeadamente: -------- 
ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho, DGCI – Direcção Geral de Impostos, 
EDP, Governo Civil, IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IRN – 
Gabinete de Certidões, IRN; GARA – Gabinete de Apoio ao Registo Automóvel/D.U.A., 
IRN – Serviços de Identificação, ISS – Instituto da Segurança Social, I.P., Ministério da 
Saúde, Portugal Telecom, SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para servir não só o 
Município mas também os Municípios vizinhos. Acrescentou que, naquela reunião, foram 
colocadas algumas condições relativas ao espaço necessário para a instalação dos serviços, 
pelo que, ontem, remeteu àquela Agência uma planta da loja disponível, localizada na Praça 
da Concórdia, e com uma área de cerca de duzentos metros quadrados. ------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão congratulou-se com as diligências feitas, acrescentando 
que os eleitos do PS entregaram ao Secretariado das reuniões de Câmara, uma proposta 
sobre este assunto, para inclusão na agenda da próxima reunião da Câmara Municipal. ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTO DE TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DO STAL – 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINSTRAÇÃO LOCAL --------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que aquele Sindicato escolheu Santiago do Cacém 
para aquele acto, o qual teve lugar na Sede do Município, no dia onze do mês em curso, 
tendo em seguida tomado posse a Comissão Sindical de Santiago do Cacém.------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISITA A LISBOA COM AS CRIANÇAS DA INSTITUIÇÃO “O FAROL”------------ 
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal proporcionou aquelas crianças uma 
visita ao Oceanário, no Parque das Nações, e uma ida ao cinema. Programa que 
acompanhou com a Senhora Vereadora Margarida Santos, o qual foi do agrado das mesmas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REUNIÕES SOBRE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO -------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que, ontem, no período da manhã, teve lugar uma 
reunião, em Grândola, com a equipa do PROT Alentejo, CCDRA, Professor Augusto 
Mateus, Professor Sidónio Pardal e os cinco Municípios do Litoral Alentejano, onde foi 
feito o ponto de situação do PROT Alentejo e a sua análise na óptica do QREN e do 
Financiamento Comunitário, ao qual falta o programa de acção e a proposta de 
financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a reunião foi marcada por críticas fortíssimas da equipa do Professor 
Sidónio Pardal ao documento em causa, o qual não responde em vertentes fundamentais, 
nomeadamente no que respeita ao preço dos solos e da habitação, bem como o facto do 
mesmo estar a ser desenvolvido virado para os Municípios, quando devia incidir sobre as 
responsabilidades da Administração Central, dado que se trata de um instrumento de 
ordenamento que é parte integrante do Plano Nacional. -------------------------------------------- 
Mais referiu que o Senhor Presidente da Câmara de Grândola fez duras críticas à equipa do 
PROT e à organização daquela reunião, referindo também não concordar com o sistema 
urbano desenhado, o qual compreende: Évora, Beja, Portalegre, Sines, Santiago do Cacém, 
Santo André, Elvas e Campo Maior, ficando Grândola e outras localidades num outro grau 
da hierarquia, assim como outros centros complementares.---------------------------------------- 
Informou ainda que a Câmara Municipal tem estado presente em todas as reuniões do 
PROT e, desde o princípio, chamou a atenção para a realidade do Litoral Alentejano e sobre 
as preocupações em garantir uma boa qualidade de vida das pessoas residentes no 
Município de Santiago do Cacém, grande parte das quais asseguram o funcionamento das 
actividades na Plataforma Industrial de Sines. Acrescentou que têm sido também debatidas 
questões relativas à baixa densidade do território e o abandono dos centros rurais, entre 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu igualmente conhecimento que, no período da tarde, teve lugar, na 
Sede do Município, uma reunião com o Senhor Vice-Presidente da CCDRA e técnicos do 
ordenamento do território, onde foram tratadas questões relativas à revisão do PDM, ao 
Plano de Pormenor do Cercal do Alentejo, à Costa de Santo André e localização do novo 
cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que foram ainda abordados outros problemas no âmbito do ordenamento do 
território que não permitem um maior desenvolvimento do Município. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de 
Janeiro do ano em curso, eram as seguintes: --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.167.067,14 € (Um milhão cento e sessenta e sete mil 
sessenta e sete euros e catorze cêntimos).------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 407.193,02 € (Quatrocentos e sete mil cento e noventa 
e três euros e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES----------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a 
Regeneração Urbana no âmbito do eixo 2 do QREN – Programa Operacional Alentejo 
2007-2013 – Exclusão das cidades de Santiago do Cacém e Santo André ------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do conteúdo da carta enviada ao Senhor Secretário de 
Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, Prof. Doutor João Ferrão, 
relativamente ao assunto em epígrafe e que a seguir se transcreve: “ASSUNTO: 
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REGULAMENTO POLÍTICAS DE CIDADES - PARCERIAS PARA A 
REGENERAÇÃO URBANA – RECURSO ------------------------------------------------------- 
Ao tomarmos conhecimento do conteúdo do Aviso n.º 1/PRU relativo ao Regulamento 
Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana no âmbito do eixo 2 
do QREN – Programa Operacional Alentejo 2007-2013 foi com surpresa que constatámos a 
escolha dos Centros Urbanos que podem ser candidatados.---------------------------------------- 
De acordo com o n.º 33 do citado Aviso só podem ser candidatos e beneficiários os 
seguintes 15 centros urbanos da NUT II / Alentejo: Alcácer do Sal, Almeirim, Beja, 
Cartaxo, Elvas, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Moura, Ponte de Sôr, Portalegre, Rio 
Maior, Santarém, Sines e Vendas Novas. ------------------------------------------------------------- 
Apresento a V. Exa., a nossa incompreensão e profundo desagrado pela exclusão de dois 
importantes centros urbanos do Alentejo: Santiago do Cacém e Santo André. ----------------- 
Estas duas cidades, integram o município de Santiago do Cacém, único no Alentejo com 
dois centros urbanos classificados pela A.R. com a categoria de cidade. ------------------------ 
São estes dois importantes aglomerados que acolhem a residência e o bem-estar de cerca de 
65% da mão-de-obra que labora no complexo portuário, industrial e logístico de Sines. É 
este município, e em particular são estas duas cidades, quem acolhe todos os impactes, de 
mais e menos valias, da procura crescente que o Hospital do Litoral sedeado em Santiago 
promove, bem como das várias unidades particulares de saúde, do tribunal de circulo e de 
outros serviços relevantes para a região, entre os quais a delegação da CCDRA para o 
Litoral Alentejano, a empresa Águas de Santo André e a delegação da ADRAL. -------------- 
A aposta crescente nestas duas cidades representa o reconhecimento da sua importância no 
modelo de povoamento do Litoral Alentejano e em particular num Sistema Urbano que tem 
que proporcionar condições de excelência na sua vida e quotidiano a milhares de 
trabalhadores que contribuem para a criação da mais elevada taxa de produtividade deste 
país no âmbito das NUT III. ---------------------------------------------------------------------------- 
Em Santo André residem quase metade dos trabalhadores do Complexo de Sines. É neste 
município que está localizada um dos centros urbanos de maior valor patrimonial, a cidade 
de Santiago do Cacém. Aqui estão localizadas as ruínas romanas, o seu centro interpretativo 
e o seu hipódromo. Aqui está localizada a igreja matriz que acolheu a exposição 
internacional (com a Galiza) “No Caminho sob as Estrelas” bem como o castelo medieval, a 
par da beleza inconfundível do seu Centro Histórico que acolheu, entre outros feitos, a 
vinda do primeiro automóvel que chegou a Portugal. Existem três valores patrimoniais 
classificados como Monumento Nacional. ----------------------------------------------------------- 
Senhor Secretário de Estado: --------------------------------------------------------------------------- 
Sendo inequívoca a necessidade de estabelecimento de critérios, em qualquer regulamento, 
não podemos deixar de assinalar o seguinte: --------------------------------------------------------- 
1 - O PNPOT (Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território), aprovado 
pela Lei 58/2007 de 4/9 e, em conformidade com o nº2 do art. 4º da Lei indicada, prevalece 
sobre todos os demais instrumentos de gestão territorial. ------------------------------------- 
Do ponto 74 do Relatório (parte integrante da citada lei, por força do seu art. 1º nº 1) resulta 
que o conjunto Sines/Santo André/Santiago do Cacém são centros urbanos estruturantes e 
de nível superior. Com efeito, afirma-se aí que: ----------------------------------------------------- 
“ Há que reconhecer as debilidades do sistema urbano do Alentejo, o qual é estruturado a 
nível superior por Évora, Beja, Portalegre, Elvas/Campo Maior, Sines/Santo André e 
Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------ 
No ponto 84 do mesmo Relatório define-se como opção estratégica territorial para a Região 
do Alentejo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ Robustecer a centralidade de Évora e dos restantes pólos de nível superior 
estruturante do sistema urbano da região: Portalegre, Beja, Sines/Santo André/ Santiago 
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do Cacém e reforçando a dimensão, especialização funcional e complementaridade entre os 
vários centros” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não há, pois, dúvida que o legislador do PNPOT considera que as cidades de Santo André 
e de Santiago do Cacém são centros urbanos estruturantes de nível superior. ------------ 
2 – Em sede de Programa Operacional Alentejo 2007-2013, o Regulamento Específico “ 
Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana” estabelece, no art. 5º nº 1 
alínea b), que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“...são elegíveis no âmbito do Instrumento de Política “ Parcerias para a Regeneração 
Urbana”, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os espaços urbanos coerentes para o desenvolvimento de programas integrados localizados 
em centros urbanos dos níveis superiores do modelo territorial definido em PROT, ou na 
falta deste, os centros urbanos estruturantes do modelo territorial definido no PNPOT. 
O art. 6º do mesmo Regulamento define as operações que podem ser apoiadas nos 
Municípios e Centros Urbanos atrás referidos, que são, entre outras: ---------------------------- 
- programas integrados de valorização de áreas de excelência urbana, nomeadamente, 
centros históricos ( art. 6º nº1 alínea a)); -------------------------------------------------------------- 
- programas integrados de requalificação e reintegração urbana de bairros críticos , onde a 
situação social e económica ou a degradação urbana justifiquem intervenção especial ( art. 
6º nº 1 alínea d). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3 – Santo André e Santiago do Cacém são definidos no PNPOT como centros urbanos 
estruturantes de nível superior. ---------------------------------------------------------------------- 
Santiago do Cacém dispõe de um centro histórico, área de excelência urbana, com 
importante valor cultural que é urgente requalificar; ------------------------------------------------ 
Em Santo André existem bairros críticos, cujas condições de degradação justificam 
intervenção especial. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Conjugando o Regulamento a que se aludiu com o diploma legal que aprovou o PNPOT, 
dúvida alguma pode ser suscitada quanto à elegibilidade do MSC para o financiamento no 
âmbito do programa Parcerias para Regeneração Urbana. ----------------------------------- 
Contudo, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Foi aberto concurso para a apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
programas integrados para espaços urbanos, no âmbito do Regulamento que antecede 
(Aviso nº 1/PRU), decorrendo entre 28/12/07 e 28/4/08 o prazo para o efeito. ----------------- 
Desse aviso de abertura de concurso foi excluída a possibilidade de o MSC apresentar a sua 
candidatura ao Programa a que se vem aludindo, infringindo-se a Lei e o Regulamento. ----- 
Pelas razões invocadas solicito a V. Exa. que averigúe as questões colocadas e que, caso o 
entenda, solicite junto das entidades competentes a inclusão das cidades de Santiago do 
Cacém e Santo André no âmbito dos aglomerados que se podem candidatar.”----------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente informou que já falou com todos os membros da 
CCDRA contestando esta situação, considerando que a mesma foi tomada ao arrepio de 
qualquer critério técnico e com base em escolhas políticas, o que é inaceitável. --------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos observou que não faz sentido a exclusão das cidades 
de Santiago do Cacém e de Santo André neste programa que visa a regeneração urbana das 
cidades, tendo em conta a importância do Centro Histórico de Santiago do Cacém e o 
número de habitantes nas duas cidades, esperando que esta situação ainda possa ser revista. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2008-01-17                                                                                            5 de 13 

APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.212,01 € (seis mil 
duzentos doze euros e um cêntimo), referente ao custo de seguros de viaturas. ---------------- 
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. ------ 
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 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: 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 oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.677,39 € (três mil 
seiscentos e setenta sete euros e trinta e nove cêntimos), referente ao custo de seguro de 
viatura da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ---------------------- 
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros de 
viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adesão do Município de Santiago do Cacém ao CEBAL – Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral ----------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Beja -------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de 31 de Janeiro de 2008. ---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Reabilitação Urbana de São Francisco (Sector D) ------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cento e quarenta e oito da Divisão de Ordenamento 
do Território e Projecto de dezanove de Dezembro de dois mil e sete.--------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente Vítor Proença--------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o projecto de Reabilitação Urbana de São Francisco (sector D), 
constituído por Arruamentos; Rede Pública de distribuição de águas; Rede Pública de 
drenagem de águas pluviais; Arranjos Exteriores, Infra-estruturas eléctricas, Infra-estruturas 
telefónicas, cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem dos 148 362,78 € (cento e 
quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------ 
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É dada como reproduzida a Memória Descritiva e Justificativa, documento que fica 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, com o número cinco, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------- 
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/02, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Santiago do Cacém – 
Transferência de verba para fotocópias 2007/2008---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 30.6/Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE/2007.------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém uma verba 
no valor de 972,90 € (novecentos e setenta e dois euros e noventa cêntimos), destinada a 
apoiar os gastos tidos com fotocópias dos alunos da EB1 de Santiago do Cacém no ano 
lectivo 2007/2008.---------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Um - Tem a Câmara Municipal apoiado o fornecimento de fotocópias 
aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico através da 
transferência para as Juntas de Freguesia de verbas específicas, enquadradas em Protocolo 
para definição das obrigações mútuas decorrentes das autorizações para a prática de actos 
da competência da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------- 
Dois - Não tendo a EB1 de Santiago do Cacém sido enquadrada nos referidos Protocolos, 
tem sido entendimento da Câmara Municipal prestar-lhe igual apoio, traduzido na 
transferência de verba com base em princípio aí definido. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade Sado -------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2008 - 3.3.2/4 da Divisão Sócio Cultural  com o 
oficio refª 263/2007 – D do Futebol Clube Alvaladense.------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 241,60 Euros (duzentos e 
quarenta e um euros e sessenta cêntimos), para apoiar na aquisição de tubagem para 
conclusão da vedação do Campo Municipal de Alvalade Sado.----------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pela Câmara Municipal aos clubes 
possibilitam o desenvolvimento da sua actividade desportiva, bem como a continuidade da 
sua intervenção junto da população do Município.-------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do n.º4 do artº64 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: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CERCAL DO ALENTEJO ------- 
ASSUNTO: Denominação dos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento 
de Escolas de Cercal do Alentejo – Solicitação de parecer------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: 30.6/Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE/2008 ------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de 31 de Janeiro de 2008. ---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia observou que: 
“Relativamente à proposta do nome de Estêvão da Gama para patrono da Escola EB2,3 do 
Cercal, que agora o Sr. Presidente da Comissão Executiva Provisória do Agrupamento de 
Escolas do Cercal apresenta, constata-se, objectivamente, que: ----------------------------------- 
- não inclui, na sua fundamentação, quaisquer informações que, com base científica, 
comprovem a existência de alguma ligação afectiva e efectiva de Estêvão da Gama à 
Freguesia do Cercal, a não ser o facto de ter sido seu comendador. ------------------------------ 
- não dá conta de qualquer contributo que Estêvão da Gama possa ter tido, em qualquer 
domínio de actividade, para o desenvolvimento ou progresso do Cercal ou das suas gentes. 
- não demonstra que Estêvão da Gama tenha sido uma “personalidade que se tenha 
distinguido na região, nomeadamente no âmbito da cultura, da ciência ou educação”, 
domínios destacados no ponto 2 do artº 2º do Decreto-lei nº 299/2007. ------------------------- 
- não aflora sequer a existência de uma qualquer ligação histórica entre o Cercal e a 
expansão marítima, não fazendo assim valer, neste caso, a possibilidade legal de que as 
propostas de denominação possam “ser alusivas à memória da expansão portuguesa”, 
(como prevê o mesmo ponto 2 do artº 2º do Decreto-Lei nº 299/2007). ------------------------- 
Estas fragilidades e lacunas da fundamentação só podem resultar de uma real e objectiva 
impossibilidade de demonstrar cientificamente quer os próprios dados biográficos de 
Estêvão da Gama, quer da sua relação com o Cercal. ----------------------------------------------- 
A proposta parece ignorar o mais completo e recente estudo realizado em torno de Vasco da 
Gama, da autoria do prof. doutor Luís Adão. No capítulo que dedica à família do 
navegador, este reputado historiador chama a atenção para o facto de, sobre Estêvão da 
Gama, pouco mais se conhecer do que “uma série de mercês recebidas”, mas isso não 
impede o autor de explicar que são “completamente desconhecidos” os serviços que 
Estêvão da Gama possa ter prestado para merecer a promoção da Ordem de Santiago que o 
faz comendador do Cercal. Afirma ainda Adão da Fonseca que, “muito provavelmente”, 
esses serviços “inserem-se num processo de promoção interna dentro da milícia à qual não 
seria estranha a ligação de alguns membros da Ordem de Santiago ao futuro rei D. João II”.  
O mesmo especialista salienta ainda que “não existe qualquer fundamento sério” para 
admitir que benesses recebidas por Estêvão da Gama tivessem sequer origem em serviços 
prestados a Portugal, nomeadamente em África. ---------------------------------------------------- 
Com este estudo de Adão da Fonseca, publicado em 1997, cai por terra, por falta de 
fundamentação e de rigor histórico-científico, qualquer tentativa de estabelecer laços entre o 
Cercal e Estêvão da Gama (para além da já referida comenda da Ordem de Santiago), assim 
como ficam levantadas sérias dúvidas sobre o valor e o mérito próprio desta personagem. -- 
A proposta, artificialmente, força a criação de uma ligação que realmente não existe entre 
Estêvão da Gama e a memória colectiva do Cercal, sendo público e sabido que os 
Cercalenses nunca criaram quaisquer laços com esta figura, nunca manifestaram qualquer 
vontade de os criar, e não conhecem nenhuma referência cientifica, cultural e 
historicamente válida que justifique que os venham a criar. --------------------------------------- 
Em meu entender, o patrono de uma escola deve ser o seu modelo, e uma referência para 
toda a comunidade, e por isso parece justo que se faça recair a escolha sobre alguém cuja 
personalidade e cuja obra em prol da terra mereçam o reconhecimento e o respeito dos seus 
contemporâneos e sirvam de exemplo às gerações vindouras.------------------------------------- 
Na situação em concreto, o Cercal dispõe de uma figura que marcou a educação na 
freguesia durante trinta anos do século XX (e não apenas no final da década de sessenta, 
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como se faz crer, na fundamentação da proposta aqui em discussão) e que reúne todas as 
condições para se tornar digno patrono da EB2,3 do Cercal, desejo que em 2004 já foi 
claramente expresso à Escola EB2,3.------------------------------------------------------------------ 
Com efeito, em 2004, a Escola EB2,3 de Cercal do Alentejo recebeu da comunidade 
envolvente uma proposta para atribuição de um patrono – Rui Carvalho Ribeiro – que se 
destacou por ter sido, em 1968, o principal impulsionador da criação do Posto de Telescola 
do Cercal, à frente do qual esteve até à sua extinção (em 1998, já como Posto de Ensino 
Básico Mediatizado), e de que foi também professor, durante muitos anos. -------------------- 
A proposta (então apresentada por Comissão de Homenagem composta por antigos alunos) 
apoiava-se em mais de 800 assinaturas recolhidas entre a população do Cercal, e baseava-se 
no contributo de Rui Carvalho Ribeiro para a educação da freguesia, considerando que, ao 
instalar a Telescola, esta figura influenciou o destino de várias gerações de Cercalenses, 
possibilitando-lhes o prosseguimento de estudos para além do primeiro ciclo, oportunidade 
que até ali estava vedada à maioria das famílias do Cercal, por falta de meios económicos 
para deslocarem os seus filhos para Milfontes ou Santiago. --------------------------------------- 
A Comissão lembrou ainda que Rui Carvalho Ribeiro se empenhou também pessoalmente 
no processo conducente à implementação da actual Escola EB2,3 do Cercal, colaborando 
directamente com a Junta de Freguesia na organização do seu dossier de candidatura. ------- 
Estas razões justificavam a opinião de que, em matéria de educação, Rui Carvalho Ribeiro 
seria, para o Cercal, a figura mais marcante de toda a segunda metade do séc. XX e um dos 
mais ilustres cidadãos da freguesia, e por isso se propunha torná-lo patrono da EB2,3.------- 
Nessa altura, entendeu a EB2,3 auscultar sobre o assunto a comunidade escolar. 
Consultados pais, professores, alunos e funcionários, verificou-se que uma esmagadora 
maioria era favorável à proposta da Comissão de Homenagem, numa manifestação clara de 
que a comunidade escolar desejava que Rui Carvalho Ribeiro fosse o patrono da Escola 
EB2,3 de Cercal do Alentejo, o que não impediu que, sem qualquer explicação, os órgãos 
directivos da Escola rejeitassem a designação de Rui Carvalho Ribeiro para patrono da 
Escola EB2,3 do Cercal, ignorando assim o próprio parecer que havia sido solicitado à 
comunidade educativa.----------------------------------------------------------------------------------- 
Pode compreender-se que o Agrupamento desconhecesse/desconheça o significativo papel 
de Rui Carvalho Ribeiro na freguesia do Cercal, já que não são Cercalenses os membros 
dos seus órgãos directivos, nem se lhes conhece ligações à freguesia, a não ser 
profissionais. O que não se pode compreender é que nunca se tenha justificado a recusa 
deste patrono e que, em vez dele, se procurem agora “soluções” que não só não respeitam a 
vontade expressa da comunidade, como a contrariam, a desvalorizam e a subvertem. -------- 
Considero, assim, que a proposta agora apresentada pelo Presidente da Comissão Executiva 
Provisória do Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo, de atribuir o nome de Rui 
Carvalho Ribeiro à Escola Básica nº 1 do Cercal: --------------------------------------------------- 
- ignora e contraria uma vontade anteriormente expressa pelos Cercalenses (comunidade 
escolar, Associação de Pais do Agrupamento, Junta de Freguesia e população em geral), de 
ver Rui Carvalho Ribeiro como patrono da Escola EB2,3 do Cercal. ---------------------------- 
- reduz de forma incompreensível o papel que Rui Carvalho Ribeiro desempenhou na 
educação dos Cercalenses, e desvaloriza inexplicavelmente a importância que a população, 
a freguesia e o próprio município já lhe reconheceram em homenagem pública realizada em 
2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- relaciona (de forma ilógica e não fundamentada) a figura de Rui Carvalho Ribeiro com um 
grau de ensino a que ele nunca esteve ligado, visto que, ainda que, fisicamente, o edifício da 
Escola Básica nº 1 tenha albergado, em tempos, a Telescola, é inquestionável que toda a 
ligação de Rui Carvalho Ribeiro à educação se enquadra exclusivamente no 2º ciclo do 
ensino básico, cujo espaço corresponde, hoje, à Escola EB2,3, e não a qualquer das escolas 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2008-01-17                                                                                            9 de 13 

do 1º ciclo. O que Rui Carvalho Ribeiro fez pelo Cercal foi abrir-lhe as portas do 2º ciclo, 
pelo que não parece correcto nem lógico ligar o seu nome a uma escola do primeiro ciclo. -- 
Como cercalense, como munícipe e como eleita local não posso associar-me à forma como, 
através desta proposta de denominação dos estabelecimentos de educação e ensino, se 
atropela o passado, o presente e o futuro da freguesia do Cercal e, através dela, o próprio 
Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos observou que estranhou a proposta em causa, 
porque tinha conhecimento da iniciativa da Comissão de Homenagem a Rui de Carvalho 
Ribeiro para patrono da EB 2,3. Acrescentou que alguns munícipes do Cercal o abordaram 
mostrando também estranheza por esta proposta, a qual não corresponde aos sentimentos da 
população do Cercal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que a proposta apresentada pelo 
Agrupamento pretende dar cumprimento à legislação em vigor, para o qual é necessário o 
parecer da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que irá colocar ao Agrupamento as questões levantadas. --------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que deve ser dado conhecimento ao Agrupamento das razões 
do adiamento da deliberação sobre este assunto e, paralelamente, solicitar pareceres de 
especialistas nesta matéria.------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
Assunto: Restituição de Cauções aos Consumidores do Serviço de Abastecimento de 
Água-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e nove de Dois Mil e Sete da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. ----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1- Aprovação da metodologia de trabalho proposta para elaboração das listas 
de consumidores a quem não foi restituída caução a publicar, nos termos do Despacho n.º 
18578/2007 do IRAR, entre Janeiro e Junho de 2008. ---------------------------------------------- 
2- Aprovação da lista de consumidores a quem não foi restituída caução, a publicar em 
Janeiro de 2008, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- A obrigatoriedade de devolução das cauções pagas pelos 
consumidores de água estabelecida no art.º 6.º do Decreto-lei n.º 195/99 de 08 de Junho, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 100/2007 de 02 de Abril, nos termos definidos nos Despachos 
do IRAR nºs 4185/2000 e 2/2007 (publicado no Diário da República de 20/08/2007 com o 
n.º 18578). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO – ARTA- 
ASSUNTO: Plano de Actividades e Orçamento para 2008 ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Grândola--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dezassete do ano de dois mil e seis do Gabinete de 
Apoio ao Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da proposta de Plano de Actividades e Orçamento para 
2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que esteve presente na 
Assembleia da República aquando da discussão da nova legislação neste âmbito, a qual foi 
contestada por toda a Oposição por considerar que a mesma vai servir para a 
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instrumentalização do sector por parte do Governo e que da sua aplicação resultarão 
grandes perdas para o Turismo. ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Desenho Urbano do Loteamento do Bairro de S. Sebastião – Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 186/DOTP/SPOT/07 de Vinte de Dezembro de Dois 
Mil e Sete da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Após a análise dos elementos que constituem o Projecto e Infra-estruturas do 
Bairro de São Sebastião, em Santiago do Cacém propõe-se: -------------------------------------- 
1 - A aprovação do desenho urbano do Loteamento 1, prevendo-se a constituição de 54 
lotes, destinados a habitação, localizados de acordo com o Plano de Urbanização, na zona 
urbana (ZU), unidade de ordenamento (UNOR) ou Zona 4 – S. Sebastião e Cumeadas – 
Subunidades de Ordenamento (SU) ou Sectores 4.5 e 4.6. É dada como reproduzida a 
Planta Síntese e a Memória Descritiva e Justificativa do Loteamento 1, documentos 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, com o número sete, depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 177/2001, de 04 
de Junho de 1999 que republicou o Decreto-Lei nº 555/1999, de 16 de Dezembro. ----------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos senhores Vereadores, 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Loteamento Municipal nº 8/2007 Foros do Locário – S. Domingos --------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal dos Foros do Locário – S. Domingos da Serra. - 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 8/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro dos Santos Beijinha. ----------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Loteamento Municipal dos Foros do Locário – S. Domingos da 
Serra, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
00668/090294, com a constituição de dois lotes, sendo um destinado à Casa de Convívio e 
o outro para a Estação de Tratamento de Água, Reservatório e Estação Elevatória, conforme 
planta síntese e Memória Descritiva, documentos que são dados como reproduzidos na 
presente acta com o número oito, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01, de 4 de Junho, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto 
Lei nº 380/99 de 22 de Setembro já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões.------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos senhores Vereadores, 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública do Loteamento Municipal nº 2/2008 Várzea do Pereiro 
– S. Francisco da Serra -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Várzea do Pereiro – S. Francisco da Serra ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 2/2008 da Divisão de Gestão Urbanística e 
informação nº 175/DOTP/2007.------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do Loteamento Municipal da Várzea 
do Pereiro – S. Francisco da Serra, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 00588/271004, com a constituição de 3 lotes, destinados a 
Equipamentos e Serviços (os dois usos serão apenas permitidos no lote 1, os lotes 2 e 3 
destinar-se-ão a Equipamentos) e publicitar o mesmo através de aviso a publicar no Diário 
da República e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias por anúncio e 15 
(quinze) dias para discussão pública, estando o mesmo disponível na D.G.U.(Divisão de 
Gestão Urbanística) nos Paços de Município e na Junta de Freguesia de S. Francisco da 
Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovido pela 
autarquia local, nos termos do n.º 5 do art.º 7º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho e 
estando o mesmo situado em área não abrangida por Plano de Urbanização, nem por Plano 
de Pormenor, deverá ser submetido a discussão pública, nos termos estabelecidos no art.º 
77º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da 
discussão são respectivamente 8 e 15 dias. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública do Loteamento Municipal nº 1/2008 da Junta de 
Freguesia de Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 1/2008 da Divisão de Gestão Urbanística e 
informação nº 202/DOTP/2007.------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do Loteamento Municipal da Junta 
de Freguesia de Cercal do Alentejo, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 00102/120485, com a constituição de um lote, destinado à sede 
da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo e publicitar o mesmo através de aviso a 
publicar no Diário da República e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias por 
anúncio e 15 (quinze) dias para discussão pública, estando o mesmo disponível na D.G.U.( 
Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços de Município e na Junta de Freguesia de Cercal 
do Alentejo.- 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovido pela 
autarquia local, nos termos do n.º 5 do art.º 7º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho e 
estando o mesmo situado em área não abrangida por Plano de Urbanização, nem por Plano 
de Pormenor, deverá ser submetido a discussão pública, nos termos estabelecidos no art.º 
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77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da 
discussão são respectivamente 8 e 15 dias. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: RATISBONA – PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES LIMITADA--------- 
ASSUNTO: Recepção Provisória das obras de urbanização – Rotunda no 
entroncamento entre a EN 120 e ER 261 – Cruz Cardeira – Santiago do Cacém--------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de obras nº 195/2005 da Divisão de Gestão Urbanística, 
requerimento de Ratisbona e Inf.05.DOTP/SP/2008. ----------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras referentes à Rotunda ficando 
cativos 10% do valor da Garantia Bancária apresentada, a que corresponde o valor de 
7.000,00 € (sete mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A comissão de vistorias deslocou-se ao local tendo constatado que a 
obra se encontra em condições de ser efectuada a recepção provisória. -------------------------- 
Assim em conformidade com o nº 5 do artigo 54 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 
alterado pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 04/06, considera-se estarem reunidas as 
condições para a recepção provisória das obras da rotunda, ficando cativo relativamente à 
Garantia Bancária nº D000014237 de O Banco Popular Portugal S.A, o valor de 7.000.00 €  
( sete mil euros) que corresponde a 10% do valor total das obras em causa ,  que será 
libertado com a recepção definitiva da obra. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COFISI – INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, LDA. -------------------------- 
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 36 da Z.I.L., Exp. 
III em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 102/1999 do Serviço de Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar a requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida (1 
152,00 €), acrescido dos respectivos juros de mora, em 6 prestações mensais, com início no 
mês de Janeiro 2008, conforme mapa em anexo. ---------------------------------------------------- 
2.Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.--------- 
FUNDAMENTOS: 1- A requerente é superficiária do lote n.º 36 da Z.I.L., Exp. III em Vila 
Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 23 de Setembro de 
1999. De acordo com a escritura de constituição do direito de superfície, a superficiária 
ficou obrigada a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, o direito de superfície 
sobre o referido lote. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície que deveria ter sido efectuado 
no mês de Dezembro de 2007, assim como, os respectivos juros de mora.---------------------- 
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 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----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze e horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário 
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