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ACTA NÚMERO VINTE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E 
OITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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, Manuel Botelho Mourão, José António Alves Rosado, 
Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Pedro do Ó Ramos e Maria dos Anjos 
Polícia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão e aprovação a acta número dezanove de reunião 
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Pedro do Ó Ramos e Maria dos Anjos Polícia. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------ 
JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE – TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2008--- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dinis Silva, Presidente daquele Clube, o 
qual referiu que o JAC vai realizar quatro torneios de Voleibol de Praia durante a próxima 
época balnear, na Costa de Santo André, como tem vindo a fazer ao longo dos anos. 
Acrescentou que a realização do Torneio só é possível graças aos patrocínios de várias 
entidades, porque o Clube tem despesas com os técnicos, transportes, camisolas e outros de 
ordem logística, às quais não é possível fazer fase com a receita de um euro que os 
praticantes da modalidade vão pagar e com a verba prevista no Regulamento para 
Atribuição de Apoios Financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município.---- 
Mais referiu que está prevista a participação de cento e oitenta praticantes, pelo que mandou 
fazer duzentas camisolas que custaram oito euros cada, para as quais a Câmara Municipal 
contribui com cem euros.-------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que apesar das dificuldades financeiras do Clube, tudo fará para o 
desenvolvimento do desporto e da cultura no Município como sempre fez ao longo da sua 
vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em seguida, ofereceu uma camisola daquela iniciativa aos membros do Executivo e do 
Secretariado das reuniões de Câmara. ----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente agradeceu a oferta e passou a palavra à Senhora Vereadora Margarida 
Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que a verba concedida pela Câmara 
Municipal para as camisolas foi um apoio pontual fora do âmbito do Regulamento, 
acrescentando que aquela verba pode ser pequena, mas adicionada a outras verbas 
semelhantes que a Câmara Municipal atribui às várias associações do Município resulta 
num esforço financeiro significativo para a Autarquia. --------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAÇÃO DO HOTEL “CAMINHOS DE SANTIAGO”---------------------------- 
O Senhor Presidente recordou que, hoje, às doze horas, terá lugar a inauguração daquela 
unidade hoteleira, na Cidade de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAÇÃO DA “SANTIAGRO 2008” ----------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente recordou também que, hoje, às quinze horas, terá lugar a inauguração 
daquele Certame, com a presença do Senhor Secretário de Estado do Turismo, o qual estará 
também presente na inauguração do Hotel, referida anteriormente. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAÇÃO DO PARQUE VERDE DA QUINTA DO CHAFARIZ----------------- 
O Senhor Presidente informou que no dia 1 de Junho, “Dia Mundial da Criança”, será 
inaugurado aquele Parque na Cidade de Santiago do Cacém, com a presença do Senhor 
Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local. ------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUSEU MUNICIPAL – CADERNOS DO PATRIMÓNIO----------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que, no dia 7 de Junho, serão apresentados, no 
Museu Municipal, os Cadernos do Património, relativos às seguintes profissões: Modistas, 
Alfaiates e Barbeiros, com uma abordagem centrada nos profissionais que ao longo dos 
tempos têm desenvolvido estas actividades no Município.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XIV CONGRESSO DO ALENTEJO--------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que terá lugar, em Beja, nos dias 14 e 15 de Junho, 
do ano em curso, o XIV Congresso do Alentejo, no qual se podem inscrever os eleitos nas 
autarquias que nele queiram participar, apelando à sua participação. Acrescentou que será 
distribuída a documentação relativa ao mesmo, logo que seja disponibilizada pela 
organização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
Maio do ano em curso, eram as seguintes:------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.336.373,62 € (Um milhão trezentos e trinta e seis 
mil trezentos e setenta e três euros e sessenta e dois cêntimos).----------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 475.339,64 € (Quatrocentos e setenta e cinco mil 
trezentos e trinta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA--------------------------- 
ASSUNTO: Relacionamento Institucional entre os Governadores Civis e as 
Autarquias Locais--------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada pelo Gabinete do Ministro da 
Administração Interna à Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativamente ao 
assunto em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de apreciação Parlamentar do Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de 
Abril-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do pedido de apreciação Parlamentar do Decreto-Lei n.º 
68/2008, de 14 de Abril que procede à definição das unidades territoriais para efeitos de 
organização territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas, e para a 
participação em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do 
QREN, efectuado por Deputados do Grupo Parlamentar do PCP em 05/05/08. ---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Situação dos trabalhadores da Sisáqua e da ETAR da Ribeira de 
Moinhos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO das perguntas dirigidas pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Ecologista “Os Verdes” ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade e ao Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional relativamente ao 
assunto em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL ---------- 
ASSUNTO: Relatório de Actividades e Prestação de Contas de 2007 ----------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório de Actividades e Prestação de Contas da 
Associação de Municípios da Região de Setúbal relativo ao ano de 2007. --------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AMAGRA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS ALENTEJANOS 
PARA A GESTÃO REGIONAL DO AMBIENTE ---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Relatório e Contas 2007 --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da AMAGRA relativo ao ano de 
2007, aprovado pelo Conselho Directivo em 14/03/2008, e pela Assembleia Intermunicipal 
em 11/04/08. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil 
e oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e dezassete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo.-------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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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 uma 
abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito/dois mil 
e onze ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e dezoito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 uma 
abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento de dois mil e oito ------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito -------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento de dois mil e oito, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dezanove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 uma 
abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Aquisição de Serviços para revisão do Plano Director Municipal. ----------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três, tipo zero três, do ano de dois mil e sete, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Adjudicar ao Instituto Superior Técnico, os trabalhos de revisão do Plano 
Director Municipal de Santiago do Cacém, pelo montante global de 240 000,00 € 
(Duzentos e quarenta mil euros), ao qual acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração e Contrato de Prestação de Serviços a 
celebrar com o Instituto Superior Técnico, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e vinte, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
FUNDAMENTOS: a) Tendo em consideração que esta instituição de ensino superior e 
investigação dispõe de elevada competência e é altamente especializada nos domínios 
estratégicos do ordenamento do território, e consequentemente para as revisões dos Planos 
Directores Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------- 
b) Na sequência de procedimento por ajuste directo aberto por deliberação de 24 de Abril 
de 2008, ao abrigo do previsto na alínea d) do nº 1 do artº 86º do Decreto-lei nº 197/99, de 8 
de Junho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) De acordo com o disposto no artº 163º, e na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-lei nº 
197/99, de 8 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Constituição de Direito de Superfície –Lote n.º 2 do Loteamento Largo 
José Morais ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 01.09-03/2004 do Serviço de Património. --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Ceder à Associação Unitária de Reformados Pensionistas Idosos de 
Alvalade, o lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo 2026º, descrito na C.R.P. sob a 
ficha n.º 01144/130704 da freguesia de Alvalade, sito em Alvalade, em direito de 
superfície, à taxa 0, e pelo período de 70 anos, onde está construído o edifício e sede da 
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar as Condições de Constituição do Direito de Superfície, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e um, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitar à Assembleia Municipal, que declare o interesse público daquelas instalações, 
para efeitos de cedência por ajuste directo. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta que a referida Associação já se encontra a ocupar 
há algum tempo, o lote referido; ----------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------- 
3. Nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artº 29 do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 313/80, de 19 de Agosto.--- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Execução do Nó de ligação da ZIL do Cercal do Alentejo à E. N 390 ------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e quatro de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do art. 222º do D.L 59/99, de 2 de Março. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Execução do Parque Urbano da Quinta do Chafariz em Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e vinte e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do art. 222º do D.L 59/99, de 2 de Março. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor e 2.026,54 € (dois mil e vinte 
e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), referente ao custo de seguros de viaturas, da 
Associação Humanitária e Bombeiros Voluntários de Alvalade.---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.------- 
2. Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzias pela Lei 5-A/2002, de onze de Janeiro.------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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 -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Deliberar a transferência de uma verba de 13.161,96 € (treze mil cento e 
sessenta e um euros e noventa e seis cêntimos), da qual 9.000,00 € corresponde a despesas 
correntes e 4.161,96 € a despesas de capital, para a Diocese de Beja para fazer face a 
despesas com materiais e segurança relacionados com a Exposição “ No Caminho sob as 
Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela” que decorreu em Santiago do Cacém 
entre os meses de Julho e Novembro de 2007. ------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o Município de Santiago 
do Cacém, a Junta da Galiza e a Diocese e Beja no passado dia 27 de Março; ----------------- 
2. Nos termos da alínea b) do nº 4 o artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzias pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2008 ------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do programa para as Comemorações do dia Mundial da 
Criança 2008, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cento e vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, que este ano 
constará de uma actividade de sensibilização para a importância das questões e Segurança 
Rodoviária dirigida aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, e de estimativa de custos que se 
prevê ser de 13.914,09 € (treze mil novecentos e catorze euros e nove cêntimos) IVA 
incluído.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) o nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------- 
Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, promovida 
pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Balanço Social 2007--------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: 32/DGRH/2008 ------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Balanço Social de 2007 da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, elaborado ao abrigo o Decreto Lei 190/96, de 9 e Outubro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Junta de Freguesia de São Bartolomeu – Transferência de verba para 
pagamento de Auxiliar de Acção Educativa – Meses de Setembro, Outubro e cinco 
dias de Novembro/2007 -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.5.2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/Sasetege/2008- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba de 1.040,00 € para a Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu da Serra, respeitante ao reembolso de verba dispendida pelo pagamento à 
Auxiliar de Acção Educativa a exercer funções no C.E.P.E. de São Bartolomeu da Serra nos 
meses de Setembro, Outubro e cinco dias de Novembro de 2007. -------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea d) do número 7 do art.º 64 da lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5–A/2002, de 11 de Janeiro e alínea a) da cláusula VII 
do Acordo de Colaboração de Educação Pré – Escolar. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Preço de venda das refeições a fornecer a Professores e Funcionários nos 
refeitórios escolares das EB1’S do Município de Santiago do Cacém ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/Sasetege/ 2008 - 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Que o preço das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 
refeitórios escolares das EB1’s do Município de Santiago do Cacém seja alterado de 3,60 € 
(três euros e sessenta cêntimos) para 3,70 € (três euros e setenta cêntimos) e que o mesmo 
seja praticado a partir da data da deliberação de Câmara. ------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nº 2 do artigo 8º do Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro, 
Portaria nº 394/2008, de 8 de Abril. ------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 1/JI Nº 3 de Vila 
Nova de Santo André – Transferência de Verba Excepcional: Ano Lectivo 2007/2008.- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. 3 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/08 -------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
do 1º Ciclo do Ensino Básico/Jardim de Infância Nº 3 de Santo André, com carácter 
excepcional, a verba de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros), destinada à cobertura efectiva 
da despesa tida com o vencimento da cozinheira afecta ao Refeitório Escolar. ----------------- 
FUNDAMENTOS: alínea b) do nº 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; 
alínea a) do nº 1 do artigo 4º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro; 
Deliberação de Câmara em reunião de 2005/11/24 que aprovou o princípio a ter em conta 
na determinação da base de cálculo da atribuição de verba de funcionamento às três 
Associações de Pais de Vila Nova de Santo André que gerem os Refeitórios Escolares; ----- 
Reunião realizada com a Câmara Municipal na qual a Associação em causa deu 
conhecimento dos problemas financeiros e de funcionamento interno que atravessa. --------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verbas para entidades que asseguram transporte de 
alunos e/ou refeições – Ano Lectivo 2007/2008 – Juntas de Freguesia de Ermidas Sado 
e São Bartolomeu da Serra  -------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008 ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para a Junta de Freguesia de Ermidas Sado e para a Junta de 
Freguesia de São Bartolomeu da Serra as seguintes verbas correspondentes ao transporte de 
refeições e/ou alunos para almoçarem, mediante apresentação de mapa mensal: 2.787,90 € 
(dois mil, setecentos e oitenta e sete euros e noventa cêntimos) e 2.919,62 € (dois mil, 
novecentos e dezanove euros e sessenta e dois cêntimos) respectivamente, considerando o 
valor ao quilómetro de 0,56 €, praticado no ano lectivo 2006/2007. ----------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------- 
2. A necessidade de se proceder ao pagamento do serviço prestado pelas entidades referidas 
desde o início do ano lectivo (Setembro de 2007). -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2007/2008 – Aumento do número de vagas destinadas às 
Primeiras Candidaturas ------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aumentar o número de bolsas de estudo destinadas às primeiras candidaturas 
de 7 (sete) para 20 (vinte).------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Das 28 vagas destinadas a renovações, conforme deliberação de 
Câmara de 02/08/2007: ---------------------------------------------------------------------------------- 
a) 8 vagas não foram preenchidas por os anteriores bolseiros não terem apresentado 
candidatura; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) só 15 vagas foram preenchidas por os anteriores bolseiros não terem apresentado 
candidatura; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) 4 candidaturas não reuniram as condições de admissão ao concurso; ------------------------- 
d) 1 candidatura apresentada fora do prazo estipulado no Regulamento: 30 de Setembro. --- 
2. de acordo com deliberação de Câmara de 02/08/2007 foram abertas 7 vagas para as 
Primeiras Candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. a alteração do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas não vem alterar o 
número total e bolsas postas a concurso: 35 (trinta e cinco).--------------------------------------- 
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 um voto 
contra do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS.----------------------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Manuel Mourão declarou que o seu 
sentido de voto tem a ver com o facto de considerar inadmissível que mais um vez se 
chegue ao final do Ano Lectivo sem a resolução do problema das Bolsas de Estudo as quais 
deveriam ser atribuídas aos alunos em tempo útil para se cumprir o objectivo para que 
foram criadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO QUADRICULTURA -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação nº 12/SAC/DSC/2008 com o Processo nº 03/SAC/DSC/2007 
do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros) para a 
Associação Quadricultura, sendo: --------------------------------------------------------------------- 
- 10.000,00 € (dez mil euros) para apoio ao Projecto “Cextas e Cultura”------------------------ 
- 10.000,00 € (dez mil euros) para apoio ao JAZZ ALÉM TEJO --------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo a alínea a) e b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, e 18 e 
Setembro na reacção a Lei nº 5-A/2002, e 11 e Janeiro. -------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba – Festa dos Vizinhos ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 03/08-15.G.1 do Serviço e Acção Cultural a Divisão 
Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 800,00 € (oitocentos 
euros) para a Junta de Freguesia de Santo André destinada a apoiar a realização a Festa dos 
Vizinhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo a alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na reacção a Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Venda de Bens --------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago o Cacém---------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 04/2008-25.7 com a Informação nº 47/2008 da Divisão 
Sócio Cultural --------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a venda de toucas nas Piscinas Municipais de Santiago do Cacém 
pelo valor de 2.00 € (dois euros)/touca, verba que inclui a taxa de IVA em vigor. ------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Esta proposta surge na sequência da procura deste artigo por parte 
dos utilizadores das Piscinas Municipais de Santiago do Cacém.--------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 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 uma 
abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 14/DGU/SAU, de dois mil e oito, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ MANUEL MARTINS CLARO -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Reformar a deliberação de 08.05.2008, dado que por lapso não foi 
indicado o valor da Taxa Municipal de Urbanização. ------------------------------------------ 
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LOCALIZAÇÃO: Lote nº E15 – Loteamento Municipal da Várzea (Zona E) - Vila Nova 
de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 11/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a reforma de deliberação de Câmara uma vez que não informava o 
valor da Taxa Municipal de Urbanização. ------------------------------------------------------------ 
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 248,16 € (Duzentos e 
quarenta e oito euros e dezasseis cêntimos) relativo às Áreas Brutas de Construção 
ampliadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 1 do artigo 148º do Código de Procedimento 
Administrativo, os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do acto. --------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J.L. SANTA BÁRBARA, CONSTRUÇÕES LDª ------------------------------ 
ASSUNTO: Alteração de pormenor, lote 67, Loteamento do Calisto e Monte 
Queimado – Santiago do Cacém – Aumento 3% para habitação----------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 67 - Loteamento do Calisto e Monte Queimado – Santiago do 
Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40001/2000 e requerimento nº 2104 de 
28.04.2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de 3%, para a habitação, a levar a efeito pela empresa 
J.L. Santa Bárbara – Construções Ldª, lote 67 do Loteamento do Calisto e Monte Queimado 
– Santiago do Cacém, uma vez que a variação da área de construção não ultrapassa 3% e 
não implica aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos 
constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território. ----------------------------------- 
Esta alteração de pormenor irá permitir as seguintes áreas: ---------------------------------------- 
Cave:..........................................................................................100,00 m2 x 3% = 3,00  m2. 
Piso Térreo:.................................................................................125,00 m2 x 3% = 3,75 m2. 
Piso Elevado:...............................................................................100,00 m2 x 3% = 3,00 m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%) na ABC cave........................103,00 m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%) na ABC Habitacional...........231,75 m2. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, “As 
alterações à licença de loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação ou 
de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração de 
parâmetros urbanísticos ou utilização constantes de Plano Municipal de Ordenamento do 
Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J.L. SANTA BÁRBARA, CONSTRUÇÕES LDª ------------------------------ 
ASSUNTO: Alteração de pormenor, lote 67, Loteamento do Calisto e Monte 
Queimado – Santiago do Cacém - Mudança de uso da cave. ---------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Lote 67 - Loteamento do Calisto e Monte Queimado – Santiago do 
Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40001/2000 e requerimento nº 2166 de 
30.04.2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração que consiste na mudança do uso da cave de 
estacionamento para arrumos de forma a evitar a condicionante de acesso íngreme aquele 
local. O estacionamento localizar-se-à no r/c com acesso directo e plano, modificação esta, 
que não implicará aumento das áreas de implantação ou de construção.------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, “As 
alterações à licença de loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação ou 
de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração de 
parâmetros urbanísticos ou utilização constantes de Plano Municipal de Ordenamento do 
Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J.L. SANTA BÁRBARA, CONSTRUÇÕES LDª.------------------------------ 
ASSUNTO: Alteração de pormenor, lote 68, Loteamento do Calisto e Monte 
Queimado – Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 68 -  Loteamento do Calisto e Monte Queimado – Santiago do 
Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40001/2000 e requerimento nº 2104 de 
28.04.2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de 3%, para a habitação, a levar a efeito pela empresa 
J.L. Santa Bárbara – Construções Ldª, lote 68 do Loteamento do Calisto e Monte Queimado 
– Santiago do Cacém, uma vez que a variação da área de construção não ultrapassa 3% e 
não implica aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos 
constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território. ----------------------------------- 
Esta alteração de pormenor irá permitir as seguintes áreas: ---------------------------------------- 
Piso Térreo:.................................................................................125,00 m2 x 3% = 3,75 m2. 
Piso Elevado:...............................................................................100,00 m2 x 3% = 3,00 m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%)................................................6,75  m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%) na ABC total........................231,75 m2. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99, de 16.de 
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, “As 
alterações à licença de loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação ou 
de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração de 
parâmetros urbanísticos ou utilização constantes de Plano Municipal de Ordenamento do 
Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Aprovação da abertura da Discussão Pública do Loteamento do Parque 
Empresarial Expansão  do Cercal do Alentejo, Expansão 2 - Cercal do Alentejo. ------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 8/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal do Alentejo, Expansão 2 - Cercal do Alentejo, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 00023/161184 da 
freguesia de Cercal do Alentejo, para constituição de 29 lotes destinados a 
industria/armazéns. Publicitar a mesma através do aviso a publicar no Diário da Republica e 
comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anuncio e 15 (quinze) dias para 
discussão pública, estando o mesmo disponível na D.G.U/ Divisão de Gestão Urbanística, 
nos Paços do Município e na Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------------ 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovida pela 
autarquia local, deve a presente operação ser submetida a discussão pública, nos termos 
estabelecidos no nº 5 do art. 7 do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com as 
alterações da Lei 60/2007, de 04 de Setembro, cujos períodos de anuncio e duração da 
discussão são respectivamente 8 (oito) e 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 77 do DL 
380/99, de 22 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SALEMA QUINTELA, CONSTRUÇÕES S.A. ------------------------------- 
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária nº  0729/004085/093 da Caixa Geral de 
Depósitos e da Garantia Bancária nº 288-43.000019-1 do Montepio Geral.  -------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal dos Plátanos – Vila Nova de Santo André. ------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 2/2007 da Divisão de Gestão Urbanística, em 
nome de Salema Quintela, Construções, S.A e Informação nº 25/DGU/08. --------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 0729/004085/093, da Caixa 
Geral de Depósitos, ficando cativo o valor de 378.824,72 € (trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e vinte e quatro euros e setenta e dois cêntimos) e a redução da garantia bancária 
nº 288-43.000019-1 do Montepio Geral, ficando cativo o valor de 50.000,00 € (cinquenta 
mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A equipa técnica constituída por, Cláudia Jorge, Engenheira Civil e 
Rui Mateus, Engenheiro Civil, deslocou-se ao Loteamento dos Plátanos, em Vila Nova de 
Santo André, a fim de proceder, em cumprimento ao disposto no n.º 4, alínea b) do art.º 54 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei n.º177/2001, de 04/06, à 
vistoria técnica das obras de urbanização para aquele Loteamento com vista à redução da 
garantia bancária referente às mesmas.---------------------------------------------------------------- 
2. Tendo em conta o vistoriado, verificou-se que se encontram executados os trabalhos 
indicados no mapa orçamental apresentado, pelo que se considera estarem reunidas 
condições para a redução da garantia bancária conforme solicitado, com excepção dos 
trabalhos referentes às infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de gás, cuja 
recepção apenas será viável mediante parecer favorável das entidades competentes.---------- 
3. Foi apresentada a garantia bancária nº 0729/004085/093, da Caixa Geral de Depósitos no 
valor de 968.000,00 € (novecentos e sessenta e oito mil euros) para assegurar a boa e 
atempada execução das obras de urbanização. ------------------------------------------------------- 
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4. Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pelo DL n.º 177/2001, de 04 de Junho, considera-se estarem reunidas as condições 
para a redução da garantia bancária no valor de 589.175,28 € (quinhentos e oitenta e nove 
mil cento e setenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), ficando cativo, relativamente à 
garantia bancária nº 0729/004085/093, da Caixa Geral de depósitos, o valor de 378.824,72 
€ (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro euros e setenta e dois cêntimos. - 
5. Foi ainda solicitada a redução da garantia bancária nº 288-43.000019-01, do Montepio 
Geral, no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) referente ao cumprimento dos prazos 
relativos ao início das obras de urbanização e ao inicio das obras de construção das 
moradias. Dado que a situação se encontra cumprida, considera-se não haver 
inconvenientes na redução daquele valor, tal como solicitado. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Redução de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas 
simples denominado de “Bru Bar” (actual Arte Music Café) --------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua de Lisboa nº 5 – Santiago do Cacém ------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 6 da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo ----- 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Manter a deliberação da Câmara Municipal datada de 2008/03/27, no sentido 
de restringir o horário de funcionamento do estabelecimento comercial mencionado em 
epígrafe, para as 24 horas.------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o nº 3 artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais em vigor no Município, a Câmara 
Municipal tem competência para restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
por sua iniciativa ou pelo exercício do direito de petição dos administradores, em casos 
devidamente justificados e que se prendam com as razões de segurança ou de protecção da 
qualidade de vida dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------ 
2. De acordo com as diversas reclamações apresentadas devido ao ruído provocado pelo 
funcionamento do referido estabelecimento. --------------------------------------------------------- 
3. Tendo decorrido o prazo legal, para a audiência de interessados, nos termos do artigo 101 
e seguintes do CPA, e não existindo factos relevantes que alterem a decisão de reduzir o 
horário de funcionamento do estabelecimento. ------------------------------------------------------ 
4. Por tratar-se de uma situação, na qual está em causa o direito ao descanso e à 
consequente integridade física e psíquica dos cidadãos, que constituem valores essenciais 
constitucionalmente protegidos.------------------------------------------------------------------------ 
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 quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


