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ACTA NÚMERO OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
NOVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e 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 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 Pedro do Ó Ramos e a ausência temporária 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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número sete da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por maioria com a abstenção da Senhora Vereadora Maria dos 
Anjos Polícia, por não ter estado presente. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte e cinco de 
Fevereiro do corrente ano, eram as seguintes:-------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 374.306,12 € (trezentos e setenta e quatro mil trezentos 
e seis euros e doze cêntimos) --------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 511.618,25 € (quinhentos e onze mil seiscentos e 
dezoito euros e vinte e cinco cêntimos) --------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CEFA – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA ----- 
ASSUNTO: Presidente do Conselho Directivo do CEFA -------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo 
da CEFA a informar a sua exoneração do Centro de Estudos e Formação Autárquica, 
conforme anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas.----- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.244,11 € (três mil 
duzentos e quarenta e quatro euros e onze cêntimos), referente ao custo de seguro de 
viaturas, da Associação de Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. --------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas.----- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 500,30 € (quinhentos 
euros e trinta cêntimos), referente ao custo de seguro de viaturas, da Associação de 
Bombeiros Voluntários de Santo André.-------------------------------------------------------------- 
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 introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: QUADRICULTURA ASSOCIAÇÃO -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura 
Associação ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 01/SAC/DSC/2009 – 15.A.3 do Serviço de Acção Cultural da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Quadricultura Associação, documento que é dado como reproduzido na presente 
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acta, com o número quarenta 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 da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir deste momento, eram nove horas e quarenta minutos, verificou-se a presença 
do Senhor Vereador Manuel Mourão.-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/2009, informação nº 052/DEASS/SASETEGE/2009 de 12.02.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação, livros e 
material escolar) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes das listagens, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número quarenta e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A, constantes nas listagens anexas, a 
saber: Agrupamento de Santo André 75,00 € (setenta e cinco euros) e Agrupamento de 
Santiago do Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros), sendo o valor total de 150,00 € (cento e 
cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SANDRO GONÇALVES, BRAHMA KUMARIS – ACADEMIA PARA 
UM MUNDO MELHOR – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 
DELEGAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DE SANTIAGO DO CACÉM. ------ 
ASSUNTO: Doação à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André no 
ano de 2008 (mês de Novembro) --------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1 – P.11/BMSA/2008 da Divisão Sócio Cultural.--------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número quarenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2008/2009 – aprovação das Listas Definitivas das 
Renovações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/08 – Informação nº 58/DEASS/SASETEGE/2009 de 19 de Fevereiro. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar as Listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para o 
ano lectivo 2008/2009, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número quarenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, sendo o seu valor 
mensal de 130,00 € (cento e trinta euros) cada para o período de Outubro de 2008 a Julho 
de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. O pagamento das mesmas deverá ser efectuado após informação dos bolseiros sobre o 
recebimento de outras Bolsas de Estudo e do seu valor mensal. ---------------------------------- 
Valor total a cabimentar 26.000,00 € (vinte e seis mil euros)-------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Artigos 1º, 5º, 7º, 9º e 14 do Regulamento para a Concessão de Bolsas 
de Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha. ----------------------------------- 
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Tarifa de Água de Componente Fixa e de Resíduos Sólidos Urbanos a 
vigorar no ano de 2009--------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e sete de mil novecentos e noventa da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. ----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização das tarifas de água, de componente fixa e 
de resíduos sólidos urbanos a vigorar no ano de 2009 a partir do mês de Janeiro do corrente 
ano, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número quarenta e 
seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Tarifário calculado de acordo com o Regulamento Municipal do 
Serviço de Abastecimento de Água do Município de Santiago do Cacém. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 7/DGU/SAU, de dois mil e nove, 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 quarenta e sete, 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: Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2009.------------------------------ 
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LOCALIZAÇÃO: FIL – Lisboa ---------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número quatro do ano dois mil e nove, do Posto de 
Informação Turística do Cercal do Alentejo, do Serviço de Turismo – Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da participação de 2 técnicos do ST no stand da Turismo do 
Alentejo, ERT – pólo do Alentejo Litoral, no decorrer da iniciativa supra referida. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL ------------------ 
ASSUNTO: Conclusão dos 7 cursos de formação de activos / desempregados do Plano 
de Formação do Alentejo Litoral; apresentação de resultado de inquéritos aos 
formandos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e oito, do Serviço de Turismo. -- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da conclusão dos 7 cursos nas áreas da restauração, 
alojamento e atendimento do Plano de Formação do Alentejo Litoral, resultantes de 
organização da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e apoiados pela CMSC e Hotel 
Vila Park, bem como dos resultados da análise estatística realizada aos formandos com 
certificado atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM DA SILVA E OUTROS----------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização do 
loteamento nº 40005/2002, em nome de Joaquim da Silva e Outros.------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua do Passal – Cercal do Alentejo ------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40005/2002, com alvará 04/2007, da Divisão 
de Gestão Urbanística / Secção de Administração Urbanística, em nome de Joaquim da 
Silva e Outros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização do 
loteamento sito na Rua do Passal – Cercal do Alentejo, por mais 120 dias. --------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 4 do artigo 53º do Dec. Lei 555/99, de 16/12, com 
a redacção do Decreto Lei 177/2001 de 04/06.------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CHESANDRÉ, COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
ECONÓMICA, CRL ----------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do valor da T.M.U e da garantia bancária. Isenção do 
pagamento das taxas referentes à T.M.U e à emissão do Alvará de obras de 
urbanização.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Chesandré, Vila Nova de Santo André--------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 3/2007 da Divisão de Gestão Urbanística------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o valor de 12.068,10 € (doze mil e sessenta e oito euros e dez 
cêntimos) relativo à Taxa Municipal de Urbanização e isenção do pagamento do mesmo 
valor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 816.600,00 € (oitocentos e 
dezasseis mil e seiscentos euros) ----------------------------------------------------------------------- 
3. Aprovar a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão do Alvará de obras de 
urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 6º do Regulamento para 
aplicação da Taxa Municipal de Urbanização, poderá a Câmara Municipal isentar de T.M.U 
as “Cooperativas de habitação económica, quando as habitações se destinem 
exclusivamente à primeira habitação. ----------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 4º do Regulamento Municipal de Taxas está prevista a isenção do 
pagamento das taxas às entidades públicas ou privadas que beneficiem do regime de 
isenção previsto em preceito legal.--------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e nove, 
do Serviço de Património.------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: Adjudicar a Maria do Rosário Pereira Vilhena, pelo valor de 125,00 €, 
acrescidos de IVA, e nas restantes condições da hasta pública. ----------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Não houve mais concorrentes e a proposta estava em conformidade 
com as condições da hasta pública. -------------------------------------------------------------------- 
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 cinco minutos.------------------------------------------ ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------- ----------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal  
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

 
________________________________________________ 


