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ACTA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E CINCO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E OITO-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, 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. ---------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Manuel Mourão. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Manuel Mourão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 
NOVO SISTEMA DE LEITURA E COBRANÇA DE ÁGUA-------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno, presente na Sala de 
Sessões, o qual veio expôr, por escrito, a matéria relativa ao assunto em epígrafe e que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“ Em primeiro lugar permito-me lembrar a V.Exªs as normas consignadas na Lei 23/96, de 
26 de Julho republicada na primeira série do DR de que junto fotocópia com sublinhados. -- 
Como pode facilmente verificar-se não se sabe como é que estão a ser cumpridas as 
exigências contidas nessa Lei. -------------------------------------------------------------------------- 
Tal como referi anteriormente, venho juntar mais elementos sobre anomalias do novo 
sistema de previsão dos consumos. O problema é geral, pois já ouvi queixarem-se pessoas 
de Foros da Casa Nova.---------------------------------------------------------------------------------- 
Assim:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.Continuo a afirmar que, no serviço de águas não poderão ser estabelecidos escalões nas 
estimativas ou estimativas aleatórias, pois ao atingirem-se escalões superiores, os 
consumidores pagam preços não usuais. Isso só seria possível se o preço fosse, como na 
luz, uniforme. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.Duvido da legalidade do sistema sem uma prévia consulta aos consumidores e a devida 
explicação e consequências em face do artigo 4º da Lei 23/96. ----------------------------------- 
3.Dos exemplos elencados e juntos a esta carta, verifica-se:--------------------------------------- 
a)Todos têm uma leitura reduzida em Julho (pagamento em Agosto). Será que as pessoas se 
combinaram todas nesse mês e foram para férias? Será que a leitura foi feita? Será que 
anteriores leituras estavam certas para que o diferencial fosse tão pequeno? Porque é que as 
estimativas não respeitaram a média mensal dos últimos meses como faz a EDP? ------------ 
b)Consta que quem apresentar a leitura mensal não tem estimativa. Porque não foi 
amplamente divulgada essa hipótese? ----------------------------------------------------------------- 
Senhor Presidente:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Os cidadãos, os munícipes, os consumidores estão a ser muito maltratados. Há que pôr 
termo a isto, obrigando os serviços (todos e não só da água) a prestarem melhores e 
atempadas informações e a justificarem procedimentos. Porque vivi o antigamente, porque 
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militei para que tudo mudasse politicamente, vejo com consternação que há muita coisa 
pior que noutros tempos. Pode crer que havia muito mais responsabilidade e 
responsabilização. E os serviços da Câmara Municipal de Santiago do Cacém eram, pelas 
inspecções, considerados exemplares.----------------------------------------------------------------- 
Efectivamente e como certamente reconhecerá, o serviço de águas necessita de muitas 
modificações: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que idade têm as redes de água de Santiago do Cacém, Alvalade e Cercal em certas zonas?  
Quais as perdas de água que se verificam? ----------------------------------------------------------- 
Qual o diferencial entre o volume de água elevado e o volume vendido? ----------------------- 
Qual o consumo em regas e edifícios públicos? ----------------------------------------------------- 
Quais as regras de poupança impostas aos serviços?------------------------------------------------ 
Quanto custam anualmente as roturas que em certas zonas são frequentes?--------------------- 
Quantos contadores de médios e grandes consumidores estão parados? ------------------------- 
E para uma afirmação do vereador Senhor José Rosado direi: O facto de qualquer taxa ou 
tarifa constar de regulamento ou tabela legalmente aprovados pode apenas significar que 
foram prosseguidas as formalidades legais. Mas nada prova sobre a sua justeza ou justiça e 
também nada prova se na sua formação foram seguidos os cálculos contabilísticos exigidos 
no POCAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Análise das facturas do consumo de água --------------------------------------------------------- 
Complemento a minha carta com data de hoje e acrescento: -------------------------------------- 
1. Todos os consumidores necessitam de saber o que é a tarifa a que se refere o artigo 
71º do RMSAA dado o disposto nos artigos 4º e 8º da Lei 23/96. -------------------------------- 
2. No meu caso particular necessito de saber porque me é debitada a tarifa no valor de 
2,56 euros, quando noutros casos que observei é de 1,53. Solicito o fornecimento de um 
exemplar do Regulamento, mesmo que a título oneroso.------------------------------------------- 
3. Dado que em Agosto as estimativas excederam o consumo médio (e julgo que os 
casos que apresento serão uma pequena amostra), os consumidores entraram igualmente no 
escalão seguinte da tarifa de resíduos sólidos, pelo que também haverá lugar à restituição do 
excesso cobrado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. A meu ver, estamos envolvidos num imbróglio e caberá a V.Exª mandar averiguar 
por auditor independente o impacto que o novo sistema teve no bolso dos consumidores e 
os valores a restituir. Tudo isso nada abonará em favor da Câmara Municipal.----------------- 
5. Não julgue Senhor Presidente que esta é a primeira questão grave nos serviços 
municipais ou que estarei apontando faltas só ao serviço de águas. Aquando da minha 
passagem pela Assembleia Municipal tive oportunidade de expôr publicamente outras 
questões que ainda tenho presentes e que serei capaz de referir.”--------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que é a segunda vez, num espaço de pouco tempo, que o 
Senhor António Inverno vem colocar este assunto à Câmara, acrescentando que se trata de 
questões pertinentes, algumas de carácter técnico que irão ser analisadas ponto por ponto e 
caso a caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esclareceu que na análise dos procedimentos a adoptar para a aplicação correcta do novo 
diploma legal foram envolvidos serviços de várias Divisões da Câmara Municipal.----------- 
Acrescentou que não admite que ninguém ponha em causa os princípios de honestidade dos 
serviços municipais, leitura que pode ser feita da intervenção do Senhor António Inverno, 
quando sugere que seja feita uma auditoria externa aos serviços. --------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu ter ficado desiludido com a intervenção do Senhor 
António Inverno, porque não veio acrescentar qualquer dado que ajudasse a avaliar se está a 
haver algum procedimento indevido relativamente ao assunto em causa. ----------------------- 
Acrescentou que considerava desajustadas as insinuações que foram feitas, na medida em 
que já estabeleceu nos serviços a prioridade da análise das questões que são levantadas 
sobre este assunto, considerando que é necessário algum tempo para que as mesmas sejam 
aprofundadas, a fim de poder dar uma resposta cabal. ---------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente concedeu novamente a palavra ao Senhor António Inverno, o qual 
referiu que não está nada escrito no documento que apresentou que sugira que existe 
desonestidade nos serviços, considerando que foi feita uma má interpretação do texto, e que 
a sua indicação sobre uma auditoria independente tem a ver com o facto de ninguém poder 
ser juiz em causa própria. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que o funcionamento da Câmara Municipal é aberto e 
transparente, e que quando estão em causa dúvidas sobre os procedimentos legais os 
mesmos são analisados e alterados caso se conclua que não estão correctos, acrescentando 
não considerar aceitável a sugestão do Senhor António Inverno no sentido da Câmara 
Municipal recorrer a alguém de fora, por considerar que as pessoas que funcionam na 
mesma dão explicações à sua maneira.---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAGAMENTO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS -------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dinis Silva, o qual começou por 
recordar a sugestão que apresentou, há cerca de dois anos, sobre o pagamento da taxa de 
conservação de esgotos, a qual é cobrada em duas vezes, uma em Setembro e outra em 
Dezembro, sendo que a sua sugestão ia no sentido do alargamento deste espaço, com o 
pagamento por semestre. -------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente esclareceu que aquela taxa deve ser paga de uma só vez, pelo que o 
pagamento em duas vezes, é uma faculdade que a Câmara Municipal concede aos 
munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FESTA DO DESPORTO 2008 ----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva referiu que remeteu um fax à Câmara Municipal, há algum tempo, ao 
qual não obteve resposta, no qual solicitava esclarecimentos sobre o facto de no documento 
de divulgação daquela iniciativa, o JAC – Juventude Atlético Clube, não constar como 
membro da comissão organizadora, como foi acordado em reunião preparatória da mesma.- 
O Senhor Presidente referiu não ter tomado conhecimento do conteúdo daquele fax, dado 
que o mesmo foi enviado para a Divisão Sócio Cultural, perguntando ao Senhor Dinis 
Silva, se depois do envio do fax não estabeleceu contacto com os Serviços de Desporto 
sobre este assunto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva respondeu que não estabeleceu mais qualquer contacto com os 
Serviços sobre o assunto.-------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que o documento de divulgação da Festa 
do Desporto saiu com um erro relativamente à constituição da comissão organizadora, erro 
esse que já foi assumido pelos Serviços. Acrescentou que aquele erro não foi intencional e 
que serão apresentadas desculpas às entidades pelo lapso. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTÁDIO MUNICIPAL MIRÓBRIGA ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva referiu que o JAC – Juventude Atlético Clube, pretende desenvolver 
algumas actividades naquele espaço, no próximo fim-de-semana, e pretende também, na 
ocasião, homenagear o cidadão do município, Senhor João Nazaré, vice-campeão nacional 
de moto quatro, solicitando autorização para a entrada do mesmo com a mota no relvado. -- 
O Senhor Presidente referiu que este assunto deverá ser devidamente analisado, para que 
não se corra o risco de danificar o relvado. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
FINANCEIROS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E DESPOTIVO DO 
MUNICÍPIO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva informou que já entregou a documentação exigida naquele 
Regulamento e que foi informado pelos Serviços de Desporto que só no princípio do mês 
de Novembro é que saberia qual a verba que irá ser atribuída ao JAC, e que a mesma estará 
sujeita a um rateio. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acrescentou que praticam desporto naquele Clube duzentos atletas e que o mesmo se 
debate com grandes dificuldades financeiras, devido aos encargos da dívida com a Caixa 
Geral de Depósitos, relativas à construção do pavilhão.-------------------------------------------- 
Mais informou que vai pedir ajuda a Cristiano Ronaldo para enfrentar a situação. ------------ 
Referiu ainda que gostaria que fosse promovido um debate sobre o associativismo no 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA NORTE – 
PAVIMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Teodoro Magrinho, o qual informou que 
reside no nº 136 daquele Bairro, onde as lajetas estão a abater ao longo de todo o passeio. -- 
Informou ainda que há milhares de baratas debaixo das tampas de esgotos, acrescentando 
que é necessário que os funcionários da Câmara Municipal levantem as tampas grandes de 
cimento, para procederem à eliminação daqueles parasitas. --------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que vai ver o assunto com os Serviços, para que 
sejam programadas, rapidamente, intervenções naquele local, no sentido de resolver as 
situações expostas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERCAL DO ALENTEJO – BAIRRO ZECA AFONSO – SITUAÇÃO DO 
CADASTRO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Francisco, o qual informou que os 
terrenos que cedeu ao Município, sitos naquele Bairro, continuam registados em seu nome. 
Situação que se arrasta desde mil novecentos e oitenta e dois. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERCAL DO ALENTEJO – QUESTÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA-------- 
O Senhor José Francisco chamou a atenção para a situação que se passa junto ao quintal do 
edifício do Litoral Supermercados, naquela Vila, onde a água de lavagens escorre por cima 
do passeio, quando devia ser encaminhada para os esgotos. --------------------------------------- 
Chamou também a atenção para o facto do lixo produzido naquele Supermercado não ser 
devidamente separado pelos diferentes contentores, o que considerou um mau exemplo para 
os outros cidadãos que procedem regularmente à selecção dos resíduos que produzem. ------ 
Chamou ainda a atenção para uma situação criada junto a uma passadeira no Largo dos 
Caeiros, onde no lugar de roseiras foram colocadas uma plantas de porte elevado que tiram 
a visibilidade aos peões, o que poderá originar acidentes naquele local.------------------------- 
Concluiu referindo a necessidade de aumentar a altura do muro do cemitério daquela Vila, 
num dos lados, bastando colocar mais duas filas de tijolos, para evitar a invasão daquele 
espaço por cães e gatos, conspurcando o mesmo com os seus dejectos. ------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que se deslocaria, no dia seguinte, a Cercal do 
Alentejo e que iria ver as situações colocadas. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REVISÃO DO PDM – PONTO DE SITUAÇÃO ------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre o andamento dos trabalhos de 
revisão do PDM – Plano Director Municipal de Santiago do Cacém. ---------------------------- 
O Senhor Presidente informou que depois de uma acção de formação promovida pela 
equipa técnica do Professor Costa Lobo e dirigida aos técnicos municipais, foi feita uma 
visita ao Concelho, às zonas mais sensíveis do ponto de vista natural e paisagístico, e está 
agendada uma reunião com as Juntas de Freguesia do Município.-------------------------------- 
Acrescentou que se aponta para a realização de uma primeira reunião pública ainda no ano 
em curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que estão criadas as condições para a realização de um bom trabalho. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente deu conhecimento que estão em curso os trabalhos preparatórios para a 
elaboração de um novo e único Regulamento Municipal de Taxas, de acordo com o previsto 
na Lei, tendo como base os custos de cada serviço prestado. -------------------------------------- 
Acrescentou que a preparação deste documento foi encomendado a uma empresa externa de 
consultadoria, o qual será analisado e discutido na Câmara Municipal, para depois ser 
submetido a discussão pública, voltando a seguir à Câmara Municipal para ser, 
posteriormente, remetido à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------ 
Mais informou admitir a possibilidade do projecto de Regulamento ser presente à reunião 
da Câmara Municipal de nove de Outubro, para a qual convidou o Dr. Jorge Pinto, da 
empresa de consultadoria, para esclarecer as questões que se colocarem sobre aquela 
matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITAÇÃO - APOIO À FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO 
MUNICÍPIO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no âmbito das medidas de apoio à fixação 
de profissionais de Saúde no Município, foi cedida a habitação T1 na Praceta dos 
Bombeiros, que ficou vaga com a mudança da Enfermeira Ana Hárea para o T3 no mesmo 
edifício, a um médico Pediatra que vai exercer no Hospital do Litoral Alentejano. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
. Aquisição de parcela de terreno para rotunda em Alvalade. -------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro de 
Setembro do corrente ano, eram as seguintes:-------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.343.484,79 (Um milhão trezentos e quarenta e três 
mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos).---------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 378.811,61 (Trezentos e setenta e oito mil oitocentos 
e onze euros e sessenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------- 
ENTIDADE: MINISTÉRIO DA CULTURA ---------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Lançamento do Catálogo de Numismática “As Moedas Romanas do 
Museu Municipal de Santiago do Cacém”--------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural. --------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Sr. Presidente da Câmara------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Senhor Ministro da Cultura relativamente ao 
convite que lhe foi endereçado para a cerimónia de lançamento do catálogo de numismática 
“As Moedas Romanas do Museu Municipal de Santiago do Cacém” a realizar no dia 4 de 
Outubro no Museu Municipal.-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar das Piscinas Municipais – 
Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e oito, 
da Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta, dado que não houve interessados. -------- 
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FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: PAULO DUARTE--------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.79/BMSC/2008, da Divisão Sócio-Cultural. ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar a agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, constantes da relação em anexo, a qual é dada 
como reproduzida na presente acta com o número duzentos, ficando arquivada na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: EUNICE MARIA DE CASTRO PIRES------------------------------------------ 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.85/BMSC/2008, da Divisão Sócio-Cultural. ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar a agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, constantes da relação em anexo, a qual é dada 
como reproduzida na presente acta com o número duzentos e um, ficando arquivada na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: IVONE COSTA FERREIRA – LUÍSA MARIA COSTA ROCHA E 
MANUEL JOAQUIM RODRIGUES -------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos munícipes mencionados em epígrafe a doação ao 
Museu Municipal das peças que constam na relação em anexo, a qual é dada como 
reproduzida na presente acta com o número duzentos e dois, ficando arquivada na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O Museu Municipal possui colecções de diversas áreas, como 
etnografia, artesanato e numismática. ----------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dada a importância para o 
enriquecimento das colecções existentes do Museu Municipal. ----------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Cedência do 1º Andar do Prédio sito na Rua Conde de Avillez, nº 12, e 
Rua Pe. António Macedo nº 62,em Santiago do Cacém. ---------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03.09-02 de dois mil e oito do Serviço de Património. --------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Aprovar a cedência a titulo gratuito da ala norte, do 1º andar do prédio sito na Rua 
Condes de Avilez, nº 12, freguesia e concelho de Santiago do Cacém (conforme planta em 
anexo), inscrita na matriz predial desta freguesia sob o artigo 2 300º, aos Chaparros BTT 
Team Associação, destinado a ser a sede da referida associação; --------------------------------- 
b) Celebrar contrato de comodato;-------------------------------------------------------------------- 
c) Aprovar a Minuta do Contrato, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número duzentos e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-------------------------------------------- 
2 – Tendo em conta que se trata de uma Associação sem fins lucrativos. ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2008/2009 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico (Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI nº3 de St. 
André). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 235/DEASS/SASETEGE, processo SSC.23.1. da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008. ----------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Um – manutenção, para o ano lectivo 2008/2009, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 
Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos 
alunos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dois – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha como base de cálculo: ---- 
a) No caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; ----------------------------------------------------- 
b) No caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; ----------- 
c) No caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Três – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1/JI nº 3 de Santo André seja o seguinte:--------------------- 
a) No caso dos alunos carenciados do escalão A, 1,49 €;------------------------------------------- 
b) No caso dos alunos carenciados do escalão B, 0,76 €;------------------------------------------- 
c)No caso dos alunos não carenciados, 0,03 € ------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: - Alínea b) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Número 1 do artigo 8º Decreto-Lei n.º 399- A/84 de 28 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. -------------------------------------------------------- 
Uma abstenção da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. ----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009-Auxílios Económicos e Apoio Alimentar  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2008, informação nº 234/DEASS/SASETEGE/2008 de 18/09/2008. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e 
aquisição de livros e/ou material escolar) aos alunos que frequentam a Educação Pré-
Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico constantes das listagens que se anexam, as quais são 
dadas como reproduzido na presente acta com o número duzentos e quatro, ficando 
arquivadas na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricadas pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município as verbas para aquisição 
de livros e/ou material escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, 
constantes nas listagens anexas, a saber: Agrupamento de Alvalade 600,00 €; Agrupamento 
de Cercal do Alentejo 1.350,00 €; Agrupamento de Santiago do Cacém 1.250,00 €; 
Agrupamento de Santo André 2.912,50 €, sendo o valor total de 6.112,50 €.------------------- 
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de Dezembro; --------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008 de 11 de Agosto de 2008.----------------------------------------------- 
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. -------------------------------------------------------- 
Uma abstenção da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. ----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 26/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 duzentos e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Cedência de alojamento – Apoio à fixação de profissionais de saúde no 
Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-02/2006 do Serviço de Património. ----------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: UM – Por termo ao contrato de arrendamento com a Senhora Ana Harea, 
celebrado em 1 de Abril de 2006, referente ao 2º andar Esq. do Bloco C, sito na Praceta dos 
Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém.----------------------------------------------------- 
DOIS - Aprovar a cedência, por arrendamento, da fracção “M” do prédio urbano inscrito na 
matriz sob o artigo 3 107º, da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 1ª 
Esquerdo, do Bloco D, da Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, à 
senhora Ana Harea.--------------------------------------------------------------------------------------- 
TRÊS - Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e seis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS –De acordo com o solicitado pela requerente uma vez que o seu agregado familiar 
aumentou, tinha necessidade de uma habitação maior. --------------------------------------------- 
No âmbito do processo de incentivos e apoio à fixação de técnicos de saúde no concelho de 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANTÓNIO CALADO MATEUS PEREIRA ------------------------------------ 
ASSUNTO: Apoio para recuperação de habitação ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Boticos – Abela ------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número 197/DEASS/SASS/2008, com o processo número 
07/08 – 24.1.2/1 do Serviço de Acção Social e Saúde. --------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Apoiar, o Sr. António Calado Mateus Pereira, com materiais de construção, 
nomeadamente para o arranjo da cobertura (I) Tectos (II) e Caixilharias (III), no valor de 
2.376,23 € (dois mil trezentos e setenta e seis euros e vinte e três cêntimos), para a 
recuperação da habitação onde o requerente pretende residir, propriedade sua e de sua irmã.  
FUNDAMENTOS: Ponto Um - Trata-se de um requerente com fracos recursos 
económicos, pelo que sem o apoio desta autarquia, não consegue residir numa habitação 
condigna e que ofereça o mínimo de condições de habitabilidade. ------------------------------- 
Ponto Dois - Embora a sua irmã Maria da Conceição Pereira Brito, não resida no 
alojamento, está disponível para fazer face às despesas com a mão de obra . ------------------- 
Ponto Três: Ao abrigo da alínea b), do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA CRISTINA MESTRINHO BRITO ---------------------------------------- 
ASSUNTO: Transmissão de ½ indiviso do lote n.º 6 – Loteamento Municipal da Cova 
do Gato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Abela.------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 56/1994 do Serviço de Património.-------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a requerente a transmitir ½ indiviso do lote nº 6 do Loteamento 
Municipal da Cova do Gato, em Abela, descrito na C.R.P. sob a ficha n.º 00481, e inscrito 
na matriz sob o artigo 881º, da freguesia da Abela, para o Sr. João Paulo Gamito da Silva.-- 
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FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pela requerente, e uma vez que o senhor 
João Paulo Gamito da Silva é co-proprietário do referido lote.------------------------------------ 
2 – Nos termos da alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desmantelamento de veículos em fim de vida VFV------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário/Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e seis. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor. Vereador Álvaro Beijinha------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1º Garantir a disponibilidade de uma área de 1170 m2, correspondente ao lote 
22 da Expansão IV da ZIL de Vila Nova de Santo André, em condições a acordar 
posteriormente, com a empresa Recilitoral, L.da. --------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1º A empresa Recilitoral, Lda dedica a sua actividades à reciclagem e 
tratamento de sucatas, provenientes de veículos em fim de vida (VFV) e de outros 
equipamentos domésticos ou industriais. ------------------------------------------------------------- 
2º O principal objectivo da empresa Recilitoral é o de constituir um centro de recepção e 
desmantelamento de veículos em fim de vida, tal como, descrito no Decreto – Lei 196/2003 
de 23 Agosto de 2003. ----------------------------------------------------------------------------------- 
3º O desmantelamento de VFV é realizado nos centros de desmantelamento devidamente 
licenciados para o efeito, sendo a entidade emissora de licenças a empresa Valorcar, por 
delegação do instituto de resíduos. -------------------------------------------------------------------- 
4º A empresa Recilitoral para exercer a actividade terá de obter o licenciamento junto da 
Valorcar, que para o efeito o negócio terá de ser instalado em área com as infra-estruturas 
adequadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FILIGALVA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª. ------------------------------------ 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento a levar a efeito por Filigalva, 
Construção Civil Ldª sobre o Lote 24 C do  Loteamento dos Celões – Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO : Lote 24 C – Loteamento dos Celões – Santiago do Cacém. -------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº13/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento, a levar a efeito por Filigalva, Construção 
Civil Ldª, sobre o lote 24 C – Celões – Santiago do Cacém, freguesia de Santiago do 
Cacém, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
02174/170999 e inscrito na Matriz Predial urbana sob o artigo 4934º da freguesia de 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
A alteração consiste em dividir o lote 24 C em dois novos lotes destinados a moradias 
unifamiliares e na alteração do polígono de implantação. ------------------------------------------ 
Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas no valor de 1.022,54 € (mil e vinte e 
dois euros e cinquenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
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notificados, para efeitos de pronúncia, a maioria dos proprietários dos lotes constantes do 
Loteamento, não tendo havido qualquer oposição por parte dos mesmos.----------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VALDEMAR CHAVES QUINTELA--------------------------------------------- 
ASSUNTO: Recepção Definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento nº 
40003/1998,Loteamento Silva Ferreira e Costa,  Zona IV –  Parcela 1 - Santiago do 
Cacém.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Silva Ferreira e Costa, Zona IV, parcela 1 – Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40003/1998. ---------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a recepção definitiva das obras de Urbanização e proceder ao 
cancelamento da garantia bancária nº 30.52080.0850, do Banco Totta & Açores. -------------  
FUNDAMENTOS:1 –A recepção provisória das obras de urbanização foi aprovada por 
deliberação de Câmara de 22.10.2002. ---------------------------------------------------------------- 
2 – Nos termos do artigo 87º do Decreto Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada 
pelo Decreto Lei nº 177/2001 de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar quanto à 
recepção definitiva das obras de urbanização após ter decorrido o prazo de garantia de 5 
anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 – No dia 02.09.2008, a equipa técnica constituída por, Cláudia Jorge, engenheira civil e 
Elsa Figueiredo, arquitecta, deslocou-se ao local a fim de proceder à vistoria técnica das 
obras de urbanização com vista à recepção definitiva das mesmas, tendo verificado que as 
obras não apresentam deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez pelos 
quais deva responsabilizar-se o empreiteiro. --------------------------------------------------------- 
4 – Pelo exposto, consideram-se reunidas as condições para aprovação da recepção 
definitiva e cancelamento da garantia bancária nº 30.52080.0850, do Banco Totta & 
Açores.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FERNANDO JOAQUIM PEREIRA---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização, nº 40002/2001, sito 
em Caniceira – Bairro do Paraíso – Santiago do Cacém.--------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Caniceira – Bairro do Paraíso – Santiago do Cacém.----------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40002/2001 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 40002/2001, com obras de urbanização, sito em 
Caniceira - Bairro do Paraíso – Santiago do Cacém , a levar a efeito por Fernando Joaquim 
Pereira  sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o nº  14003 e inscrito na Matriz predial rústica sob o artigo 310 º Secção L e na Matriz 
Predial urbana sob o artigo 2729 da freguesia de Santiago do Cacém,  no qual se prevê a 
constituição de 8 lotes destinados a moradias unifamiliares, conforme planta síntese e 
memória descritiva, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o 
número duzentos e sete, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. havendo lugar ao 
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pagamento de Compensações Urbanísticas e de Taxa Municipal de Urbanização (sujeitas a 
actualizações anuais) relativo às áreas brutas de construção propostas/cridas, 
designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Compensações Urbanísticas por espaços verdes não cedidos no valor de 2.408,23 € ( dois 
mil quatrocentos e oito euros e vinte e três cêntimos) e por áreas de equipamentos 
colectivos não cedidas no valor de 5.213,77 € (Cinco mil duzentos e treze euros e setenta e 
sete cêntimos), totalizando o valor de 7.694,00  € (Sete mil seiscentos e noventa e quatro 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Taxa Municipal de Urbanização no valor de 6.858,70 € (Seis mil oitocentos e cinquenta e 
oito euros e setenta cêntimos).-------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovar a apresentação de Garantia Bancária no valor de 184.300,00 € (cento e oitenta e 
quatro mil e trezentos euros). --------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovar o prazo de 2 anos para conclusão das obras de urbanização. -------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto-lei nº 380/99 de 22 de Setembro com a alteração do Decreto Lei nº 
316/2007 de 19 de Setembro já decorreu, não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões. ------------------------------------------------------------------------------ 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto-lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VERDES DESTINOS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª -- 
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do Loteamento nº 16/2007 em nome de 
Verdes Destinos – Empreendimentos Imobiliários Ldª ----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo.--------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 16/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento nº 16/2007, a levar a efeito pela 
Empresa Verdes Destinos, Empreendimentos Imobiliários Ldª sobre o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 1846/20080201 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 66 º, secção B, sito em Sonega de Baixo, freguesia de 
Cercal do Alentejo, no qual se prevê a constituição de sete lotes, destinados a habitação 
unifamiliar, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente acta com o número duzentos e oito, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, sendo o valor de T.M.U. e Compensações Urbanísticas a calcular 
aquando do licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. ------------ 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro com as alterações do Dec. Lei 
316/2007 de 19 de Setembro já decorreu, não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
- De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec. Lei a licença ou 
autorização para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a 
autorização para a realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a 
contar da notificação do acto de licenciamento ou autorização. ---------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Aquisição de parcela de terreno para rotunda em Alvalade ------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 04.01-02 de dois mil e sete do Serviço de Património. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1 – Revogar a deliberação camarária de 26-06-2008, devido a erro material.- 
2- Adquirir à empresa Petrosado – Posto de Abastecimento Combustíveis, Lda uma parcela 
de terreno com a área 411,00 m2, a desanexar do prédio rústico sito em Alvalade, inscrito 
na matriz cadastral da referida freguesia sob parte do artigo 91º da Secção Q, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha nº 01129/021203, 
destinada à construção da rotunda de ligação da Av. General Humberto Delgado com a EN 
261 e consequentemente a integrar o domínio público do Município de Santiago do Cacém. 
3 - Efectuar a aquisição pelo montante de 10 275,00 € (dez mil duzentos e setenta e cinco 
euros), com pagamento no acto da escritura. --------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – A revogação da deliberação camarária de 26/06/2008, resulta do 
facto do terreno em causa ser propriedade da empresa Petrosado - Posto de Abastecimento 
Combustíveis, Lda, da qual o senhor Horácio Leocádio é sócio gerente. ------------------------ 
2 - De acordo com o artigo 148º do C. P. A., 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. ------------------------------ 
3 - O Município de Santiago do Cacém pretende proceder à construção de uma rotunda na 
ER 261, em Alvalade (nó de ligação da Av. General Humberto Delgado com a EN 261). --- 
4- Foi celebrado um Acordo em 20 de Dezembro de 2007, entre o Município de Santiago 
do Cacém e o represente da empresa Petrosado – Posto de Abastecimento Combustíveis, 
Lda, senhor Horácio Leocádio, para aquisição da referida parcela de terreno. ------------------ 
5- Nos termos da alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
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O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 
 


