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ACTA NÚMERO DOZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 
NOVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e seis dias do mês de Março 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, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos 
Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número onze da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente, por não 
ter estado presente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
PADRE AMADEU PINTO – PATRONO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE 
DESPORTOS DE SANTO ANDRÉ – PROPOSTA DA JUNTA DE FREGUESIA------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento que a Junta de Freguesia de Santo André, depois de 
contactos que encetou com a família do Padre Amadeu Pinto, recentemente falecido, e com 
a Companhia de Jesus, propôs o nome daquele sacerdote, fundador do Estrela do Areal e 1º 
Pároco de Vila Nova de Santo André, para Patrono do Pavilhão Municipal de Desportos de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCESSOS DE ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO --------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que foram suspensos os processos nº 1/2006 e nº 
23/2007, de alteração de loteamento em Vila Nova de Santo André, para reanálise dos 
procedimentos, dado que relativamente aos mesmos foram suscitadas dúvidas e 
reclamações.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha, com a competência delegada na área do urbanismo, 
deu informação detalhada sobre o desenvolvimento daqueles processos.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: ---------------------------------- 
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP - Designação de 
Representante no Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo 
André e da Sancha. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário – designação de 
representantes para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Cercal do 
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte e cinco de 
Março do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------- 
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 601.586,29 € (seiscentos e um mil quinhentos e oitenta 
e seis euros e vinte e nove cêntimos) ------------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 414.596,68 € (quatrocentos e catorze mil quinhentos 
e noventa e seis euros e sessenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA 
BIODIVERSIDADE, IP ------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Designação de Representante no Conselho Estratégico da Reserva 
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha ------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação ------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar o acto de designação do Vereador José António Alves Rosado e do 
Engº Florestal Augusto Machado Pinheiro, nas suas faltas e impedimentos, como 
representante da Câmara Municipal no Concelho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas 
de Santo André e da Sancha.---------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea i) do nº 2 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, designar os representantes do 
município nos conselhos locais, nos termos da lei;-------------------------------------------------- 
2. Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 8º do Decreto Lei nº 136/2007, de 27 de Abril, 
os Conselhos Estratégicos das áreas protegidas são integrados por representantes das 
Câmaras Municipais;------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Porque se tratou de uma situação com carácter urgente foi necessário proceder à 
designação do referido representante. Assim, nos termos do nº 3 do artigo 68º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, fica tal 
acto sujeito a ratificação. -------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 
Públicos da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário – designação de 
representantes para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Cercal do 
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.13.3 Representações Institucionais da Divisão de Educação, Acção 
Social e Saúde/08, informação nº 82/DEASS/SASETEGA/2009. -------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Designar como representantes do Município no Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo o Vereador da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém Senhor José António Alves Rosado e o Senhor António Albino, 
Presidente da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. nº 3 do artigo 14º e alínea a) e b) do número 1 do artigo 61º do 
Decreto Lei nº 75/2008, de 22 de Abril.--------------------------------------------------------------- 
2. alínea i) do nº 2 do artigo 64º 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: Execução dos Arranjos Exteriores e Rede Pluvial no C.M 1085 – Brescos- 
LOCALIZAÇÃO: Brescos – Santo André ---------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o cálculo definitivo de Revisão de Preços, a que corresponde os 
seguintes valores; arranjos exteriores, quatro mil, oitocentos e vinte e quatro euros e setenta 
e nove cêntimos, rede de esgotos pluviais, duzentos e noventa e cinco euros e vinte e seis 
cêntimos, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número 
sessenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Artº 199 do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março.----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Protocolo “Mini-Campo Desportivo de Santiago do Cacém. ------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração de 
Protocolo entre o Instituto do Desporto de Portugal, I.P., a Federação Portuguesa de 
Futebol, o Município de Santiago do Cacém e a Associação de Futebol de Setúbal, 
praticado pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos, em minha 
representação, em 18 de Março de 2009, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número sessenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Compete à Câmara Municipal a aprovação de actos 
administrativos relativos à participação do Município em projectos e acções de cooperação 
com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas no âmbito do apoio a actividades 
de interesse municipal;----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Os actos administrativos são passíveis de ratificação pelo órgão detentor da competência 
legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ------------------- 
De Direito: Alínea f) nº 4 do artigo 64º e nº 3 do artº 68º ambos da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137º do 
Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Alargamento do Pontão dos Manueis sobre a Ribeira de Corona, no 
Caminho Municipal 1088. ----------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra --------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 59/DOTP/09 de vinte e três de Março de dois mil e 
nove da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. ---------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovação do Projecto de Execução do Alargamento do Pontão dos Manueis 
sobre a Ribeira de Corona, no Caminho Municipal 1088, em S. Bartolomeu da Serra, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número sessenta e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64 número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Constituição de direito de superfície –Lote n.º 1 do Loteamento Municipal 
da Igreja – Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 02.04-01/2008 do Serviço de Património. --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Ceder à Fabrica da Igreja Paroquial de Santiago do Cacém, o lote de 
terreno inscrito na matriz sob o artigo 5 770º, descrito na C.R.P. sob a ficha n.º 
2906/20080703 da freguesia de Santiago do Cacém, sito no Loteamento Municipal da 
Igreja, em Santiago do Cacém, em direito de superfície, à taxa 0, e pelo período de 70 anos, 
destinado à construção de um equipamento religioso. ---------------------------------------------- 
2. Aprovar as condições de constituição do direito de superfície, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta, com o número sessenta e oito, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitar à Assembleia Municipal, que declare o interesse público daquelas instalações, 
para efeitos de cedência por ajuste directo. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artº 29 do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 313/80, de 19 de Agosto.--- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: 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 077/DEASS/SASETEGE/2009 de 13.03.2009. --- 
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 que são 
dadas como reproduzidas na presente acta, com o número sessenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir para o Agrupamento 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), Agrupamento de 
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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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2008/2009: Proposta de Ajuste aos Circuitos 
Especiais  N.ºs: 1, 3, 4, 5, 9, 16 ------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6. ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: UM - Que sejam efectuados os ajustes aos Circuitos Especiais a seguir 
identificados nos períodos mencionados: ------------------------------------------------------------- 
Circuito Especial nº 1 (18 Km, custo diário de 23,94 €)  sofre um acréscimo de 6 Km, 
totalizando 24 Km e  custo diário de 31,92 € (trinta e um euros e noventa e dois cêntimos),  
com efeitos a partir de 12/09/2008; -------------------------------------------------------------------- 
Circuito Especial nº 3 (16 Km, custo diário de 13,60 €) sofre um acréscimo de 6 Km, 
totalizando 22 Km, e custo diário de 18,70 € (dezoito euros e setenta cêntimos), com efeitos 
a partir de 21/09/2008;----------------------------------------------------------------------------------- 
Circuito Especial nº 4 (17,2 Km, custo diário de 15,48 €) sofre numa primeira alteração 
um acréscimo de 12,8 Km, totalizando 30 Km e custo diário de 27,00 € (vinte e sete euros), 
no período compreendido entre12/09/2008 e 20/01/2009, e numa segunda alteração sofre 
um acréscimo de 18 Km, totalizando 48 Km, alterando e custo diário de 43,20 € (quarenta e 
três euros e vinte cêntimos), com efeitos a partir de 21/01/2009; -------------------------------- 
Circuito Especial nº 5 (36 Km, custo diário de 60,48 €) sofre numa primeira alteração um 
acréscimo de 3 Km, totalizando 39 Km e custo diário de 65,52 € (sessenta e cinco euros e 
cinquenta e dois cêntimos), no período compreendido entre 15/09/2008 e 17/09/2008, e 
numa segunda alteração sofre um acréscimo de 0,3 Km, totalizando 39,3 Km e custo diário 
de 66,02 € (sessenta e três euros e dois cêntimos), com efeitos a partir de 18/09/2008; ------ 
Circuito Especial nº 9 (24 Km, custo diário de 31,20 €) sofre um acréscimo de 17,2 Km, 
totalizando 53,56 € (cinquenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos), com efeitos a partir 
de 15/09/2008; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Circuito Especial nº 16 (21 Km, custo diário de 15,75 €) sofre numa primeira alteração um 
acréscimo de 10,5 Km, totalizando 31,5 Km e custo diário de 23,63 € (vinte três euros e 
sessenta e três cêntimos), com efeitos a partir de 15/09/2008, e numa segunda alteração um 
acréscimo de duas viagens (só às quartas-feiras), totalizando 42 Km e custo diário de 31,50 
€ (trinta e um euros e cinquenta cêntimos), com efeitos a partir de 17/09/2008; --------------- 
FUNDAMENTOS: Artigos 4º e 6º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro que se 
prendem com as necessidades de alterações destes circuitos pelos seguintes motivos: 
inclusão de novos alunos e/ou desistência de outros; constatação dos diferentes horários 
escolares que implicam a efectivação de mais viagens diárias; mudança de residência e/ou 
mudança de estabelecimento de ensino.--------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2009-03-26                                                                                           6 de 9 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Abela-------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 13/DSC/MM/2009 ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Junta de Freguesia de Abela, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
realização de acções no âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de preservar 
a memória e a tradição. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. O Museu do Trabalho Rural surge como um espaço público que pretende ser uma forma 
de valorizar a temática museológica da relação da população do concelho com a actividade 
agrícola de outros tempos.------------------------------------------------------------------------------- 
3. O Museu do Trabalho Rural é entendido como um espaço de dinamização local e 
municipal de valor pedagógico e científico. --------------------------------------------------------- 
4. O Município de Santiago do Cacém fomenta e dinamiza a participação da população 
entendida de forma individual e nas suas estruturas organizativas promovendo deste modo a 
democratização das condições de acesso das múltiplas e diversificadas práticas 
socioculturais, rentabilizando os meios e as estruturas existentes e a criar. --------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 11/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 setenta e um, 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: Aprovação do desenho urbano do Loteamento nº 9/2008 – Nova Lezíria – 
Vila Nova de Santo André . --------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.  --------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 9/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do Loteamento Municipal “Nova Lezíria – Vila 
Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o nº 1500/150491 da freguesia de Santo André, para a constituição de 2 lotes 
destinados a dois edifícios plurifamiliares, conforme planta síntese e memória descritiva, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número setenta e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto 
Lei nº 380/99, de 22 de Setembro com as alterações do Decreto Lei 316/2007, de 19 de 
Setembro, já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, observações ou sugestões.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JORGE MANUEL GONÇALVES ----------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização nº 11/2004 em nome 
de Jorge Manuel Gonçalves, sito em Parcelas A e B, Rua José Brissos Pereira – Vale 
de Água. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Parcelas A e B – Rua José Brissos Pereira- Vale de Água. --------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 11/2004 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 11/2004, com obras de urbanização, sito em 
Parcelas A e B – Rua José Brissos Pereira – Vale de Água, a levar a efeito por Jorge 
Manuel Gonçalves, sobre os prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob os nºs 00713/130195 e 00222/280904, inscritos na Matriz Predial 
Urbana sob os artigos 1409º e 913 da freguesia de Vale de Água, no qual se prevê a 
constituição de 5 lotes, destinados a moradias unifamiliares, conforme planta síntese e 
memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------- 
havendo lugar ao 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 no valor de 1 495,88 € (mil, quatrocentos e noventa e cinco 
euros e oitenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------ 
Taxa Municipal de Urbanização no valor de 3 146,83 € (três mil cento e quarenta e seis 
euros e oitenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 58.700,00 € (cinquenta e oito mil e 
setecentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de 1 ano para conclusão das obras de urbanização. ----------------------------- 
Área a ceder ao domínio Público: Para arruamentos e estacionamentos: 343,40 m2; Para 
passeios: 198,20 m2. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Condicionante do alvará: A PT Comunicações coloca como condicionante do seu parecer 
que “... a tubagem da travessia da Rua José Brissos Pereira deve ser efectuada a 4 furos, 
diâmetro 110 mais tritubo. ------------------------------------------------------------------------------ 
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. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL – 
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P --------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Núcleo Local de Inserção – Representante de um elemento da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 04/04-14.A.17 do Serviço de Acção Social e Saúde. ----------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Designar a Técnica Superior, Filomena Marquês Martins, como 
representante do Município de Santiago do Cacém no Núcleo Local de Inserção, durante a 
ausência da Técnica Superior Ana Isabel Nunes Calado.------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo do nº 3 artigo 33 da Lei 13/2003, de 21 de Maio; ---------- 
2. Ao abrigo da alínea h) do nº 2 do artigo 64 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: FERNANDO PROTÁSIO ----------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doações------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número oito, de seis de Março de dois mil e nove, do Posto de 
Informação Turística de Cercal do Alentejo/Serviço de Turismo – Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima indicado, a doação efectuada à Câmara 
Municipal, aquando da realização de uma Mostra de Artesanato Posto de Informação 
Turística do Cercal do Alentejo, ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público-------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia Norte – Vila Nova de Santo André, --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 10.01-01/2009, do Serviço de Património. ---------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, 
com a área de 18,00 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Atalaia 
Norte, nº 161 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1 326º, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 01440/260391, da freguesia de 
Santo André, a confrontar a Norte, a Sul e a Nascente com espaço do domínio público do 
Município e a Poente com o lote 162. ----------------------------------------------------------------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafectação do domínio público da 
referida parcela de terreno. ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor António Joaquim dos Santos 
Coelho, conforme pareceres positivos dos Serviços Técnicos Municipais, e por não terem 
existido reclamações, resultantes do inquérito público.--------------------------------------------- 
Nos termos da alínea b), do nº 4 do art.º 53º e da alínea a) do nº 6 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público. ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia Norte – Vila Nova de Santo André, --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 10.01-06/2007, do Serviço de Património. ---------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, 
com a área de 18,00 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Atalaia 
Norte, nº 162 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 076º, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 01439/260391, da freguesia de 
Santo André, a confrontar a Norte com Via Pública, a Sul com o Lote 162, a Nascente com 
Parcela 161A e a Poente com o lote 163. ------------------------------------------------------------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafectação do domínio público da 
referida parcela de terreno. ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor António João Marques 
Cabaça, conforme pareceres positivos dos Serviços Técnicos Municipais, e por não terem 
existido reclamações, resultantes do inquérito público.--------------------------------------------- 
Nos termos da alínea b), do nº 4 do art.º 53º e da alínea a) do nº 6 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta 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 
 
 

________________________________________________ 


