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ACTA NÚMERO DEZOITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SETE DE MAIO DE DOIS MIL E NOVE ------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém e Sala 
de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número dezassete, da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ----------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------ 
PEDIDO DE APOIO PARA CASAL CARENCIADO PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente, Senhor Dinis 
Januário de Almeida e Silva, o qual começou por apelar para que seja concedido apoio a um 
casal de idosos (Senhor Courelas), com dificuldades económicas, residente na Rua 
Engenheiro Costa Parrado, Centro Histórico da Cidade de Santiago do Cacém, para a 
realização de obras na sua moradia, cujo telhado ameaça ruir. ------------------------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que foi criado um Regulamento Municipal, 
com base no qual são atendidos aqueles pedidos, onde está previsto um período para 
apresentação de candidaturas, acrescentando que se está na fase de vistorias relativamente 
aos pedidos apresentados, pelo que, irá ver se ainda é possível atender àquela situação.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAVILHÃO DO JAC – ARRANJOS EXTERIORES – TERRA NOS CANTEIROS--- 
O Senhor Dinis Silva referiu que os Serviços Municipais colocaram, no mês de Fevereiro 
do ano em curso, alguns montes de terra naqueles canteiros, a qual continua por espalhar. 
Acrescentou que se trata de terra boa para aquele efeito e em quantidade significativa, pelo 
que, algumas pessoas se aproveitam da situação para levar alguma para os seus quintais.---- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que já tinha dado instruções aos Serviços para 
aquele trabalho ser executado, e que não tendo o mesmo sido feito, nessa altura, agora só 
poderá ser concretizado, depois da Feira Agrícola, dado que o pessoal está ocupado naquela 
iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LARGO ZECA AFONSO – PASSADEIRA JUNTO À CASA DO POVO----------------- 
O Senhor Dinis Silva referiu que voltava a abordar este assunto em reunião da Câmara 
Municipal, dada a sua urgência para a segurança das pessoas, sobretudo dos idosos utentes 
daquela Casa do Povo. Sugeriu que a passadeira seja colocada na Rua 1º de Maio, junto ao 
extremo norte daquele edifício.----- ------------------------------------------------------------------- 
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Sugeriu ainda que seja equacionada a possibilidade de construção de uma pequena rotunda 
no Largo Zeca Afonso, para um melhor ordenamento do trânsito naquele local. --------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que as situações expostas serão avaliadas, com 
vista à sua possível concretização. - ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de Maio do 
corrente ano, eram as seguintes:---- -------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 375.305,44 €(Trezentos e setenta e cinco mil trezentos 
e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 398.466,36 € (trezentos e noventa e oito mil 
quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e seis cêntimos). ------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------- 
ASSUNTO: Agrupamentos de Centros de Saúde. ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da circular enviada pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe.----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDAS-SADO------------------------------ 
ASSUNTO: Falta de serviço de enfermagem na Extensão de Saúde de Ermidas-Sado.- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas ------- ------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do fax enviado pela Junta de Freguesia de Ermidas-
Sado ao Sr. Director do Centro de Saúde de Santiago do Cacém relativamente ao assunto 
em epígrafe. --------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Álvaro Beijinha deu conhecimento que teria lugar, 
no dia oito do mês em curso, uma vigília da população de Alvalade, pelas mesmas razões, 
dado que ao fim de quatro anos, foi retirado o Enfermeiro que prestava serviço naquela 
Extensão de Saúde, não havendo garantia da sua substituição a tempo inteiro, mas somente 
alguns dias por semana.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Protocolo de Parceria Intermunicipal no âmbito do Aviso INALENTEJO 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. ----------------- 
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração do 
Protocolo de Parceria Intermunicipal, praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, em 
28 de Abril de 2009, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e vinte e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-------------------------- 
FUNDAMENTOS: De facto: UM: Ser competência da Câmara Municipal a aprovação de 
actos administrativos relativos 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. -------------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2009-05-07                                                                                           3 de 8 

DOIS: Compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, o 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra. --------------------------------------------------------------------------------------- 
TRÊS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgãos detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgãos incompetente. -- 
De direito: Artigo 64º nº 4, alínea f) e nº 3 do art. 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 unanimidade--------- ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada de Reabilitação da 
Rua Dr. Beja da Costa no Cercal do Alentejo.---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 20/2009 da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.---- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada, referente à “Reabilitação da 
Rua Dr. Beja da Costa no Cercal do Alentejo”, a celebrar com a empresa Teodoro Gomes 
Alho, S.A., documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento 
e vinte e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS:1 – Em 9 de Abril do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa Teodoro Gomes Alho, S.A. --------- 
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 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: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4 229,00 € (quatro mil 
duzentos e vinte e nove euros), referente ao custo de seguros de viaturas, da Associação de 
Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: UM – Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiro, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.-------- 
DOIS – Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64º, 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: JOSÉ SALGADO - ------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém (Fevereiro 2009)------------ ------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.039/BMSC/2009 da Divisão Sócio-Cultural. --------- 
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, constantes na relação anexa, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e sete, 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 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: MUNICÍPI DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de espólio artístico do pintor Manuel Espírito Santo Guerreiro --- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 27/DSC/MM/2009. ----------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar a doação do espólio artístico do Pintor Manuel Espírito Santo 
Guerreiro, nos termos do Contrato de Doação, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e vinte e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -- 
FUNDAMENTOS: 1- O Museu Municipal possui colecções de diversas áreas, como 
pintura, escultura, arqueologia, artesanato e numismática. ----------------------------------------- 
2- Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 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 -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2008/2009: Proposta de Ajuste aos Circuitos 
Especiais  N.ºs: 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6.- Informação nº. 38/DEASS/SASETEGE/09 de 16/04/2009.---- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: UM - Que sejam efectuados os ajustes aos Circuitos Especiais nºs 7, 17, 18, 
19, 20, 22, 23 e 24, conforme consta da informação em referência. ------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Artigos 4º e 6º do Decreto-Lei n.º 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 quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos 
senhores Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ------------------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, do Senhor Vereador Manuel Mourão e da Senhora Vereadora Maria dos 
Anjos Polícia, eleitos do PS. -------- ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número 15/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 cento e vinte e nove, 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: Adesão à Rede Portuguesa de Moinhos como Município Apoiante ---------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém.--------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e um de dois mil e oito, do Serviço de 
Turismo. ------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a adesão da Câmara Municipal de Santiago do Cacém à Rede 
Portuguesa de Moinhos como Município Apoiante, através do pagamento anual de 
250,00€.- 
FUNDAMENTOS: Espalhados por todo o Município, os moinhos de vento são uma 
presença emblemática do nosso Concelho e constituem também uma vertente do potencial 
turístico da região donde se destaca o moinho da Quintinha um dos poucos Moinho Escola 
do nosso país; no ano de 2008 este equipamento registou um aumento de utentes na ordem 
dos 52%, tendo recepcionado um total de 3903 visitantes, 2562 Portugueses e 968 
estrangeiros. -------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
Reforço da divulgação deste património municipal através das seguintes contrapartidas: 
publicação do brasão em destaque no menu Municípios Apoiantes, com link para página 
Web a indicar; inclusão de banners com links e destaques de primeira página para 
iniciativas molinológicas, socioculturais e turísticas da autarquia; serviço de secretariado 
com difusão personalizada de emails publicitários de iniciativas a todos os membros da 
Rede; assinatura anual da Rede; organização preferencial de reuniões e iniciativas de Rede; 
Oferta de assinatura anual da TIM’s (Sociedade Internacional de Molinologia); referência 
institucional como apoiante em toda a informação e publicações produzidas pela RPM; 
participação institucional no Dia dos Moinhos Abertos. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------- ------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade--------- ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------- 
ASSUNTO: Atribuição de Números de Polícia na Rua Pôr do Sol sita em Loteamento 
de Vale Matanças na freguesia de Santiago do Cacém. ---------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 81/DOTP/09 de Vinte e Nove de Abril de Dois Mil e 
Nove da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os números de polícia para a Rua Pôr do Sol sita em Loteamento de 
Vale Matanças, na Freguesia e Concelho de Santiago do Cacém, assinalados em Planta 
anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Rua Pôr do Sol, nºs: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; --------------------------------------------- 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea v) 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 ---------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AGILTRATA, LDA ------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Loteamento com obras de urbanização n.º 31/2007 em nome Agiltrata, 
Lda., sito em Charra – Pinheiro da Carapinha, Santiago do Cacém. ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Charra – Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém. ------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 31/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento n.º 31/2007, com obras de urbanização, sito em Charra 
– Pinheiro da Carapinha, Santiago do Cacém, a levar a efeito por Agiltrata, Lda., sobre os 
prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
2759/20070418 e 02165/090999, inscritos na Matriz Predial Urbana sob os artigos 277.º e 
106.º, respectivamente, da freguesia de Santiago do Cacém, no qual se prevê a constituição 
de 41 (quarenta e um) lotes destinados a habitação unifamiliar e 1 (um) lote destinado a 
Indústria, conforme planta síntese e memória descritiva anexas, documentos que são dados 
como reproduzidos na presente acta com o número cento e trinta, ficando arquivados na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados 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) relativa às áreas brutas de 
construção propostas/criadas, designadamente:------------------------------------------------------ 
-Compensações Urbanísticas no valor de 13.607,02 € (treze mil, seiscentos e sete euros e 
dois cêntimos). ------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
-Taxa Municipal de Urbanização no valor de 106.599,15 € (cento e seis mil, quinhentos e 
noventa e nove euros e quinze cêntimos). ------------------------------------------------------------ 
-Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 984.200,00 € (novecentos e 
oitenta e quatro mil e duzentos euros). ---------------------------------------------------------------- --  
-Aprovar o prazo de 1 ano para conclusão das obras de urbanização. ---------------------------- 
-Área a ceder ao domínio Público: Para equipamentos de utilização colectiva: 1.868,03 m2; 
Para espaços verdes de utilização colectiva: 519, 56 m2; Para infra-estruturas viária e 
urbanas: 8.207,66 m2. ---------------- ------------------------------------------------------------------- 
Condicionantes do Alvará: --------- ------------------------------------------------------------------- 
- A PT Comunicações coloca como condicionante do seu parecer que “... a ligação ao lote 
42 deverá ser efectuada com três tubos de diâmetro 63mm.”-------------------------------------- 
- A câmara de bombagem deve obrigatoriamente ser executada até à superfície com a 
mesma secção cilíndrica, com diâmetro interno de 1.50mm, sendo rematada com uma 
tampa em gradil isoftálico fechado. ------------------------------------------------------------------- 
- O fundo dessa câmara deve conter superfícies laterais inclinadas para os locais de 
assentamento das bombas, de forma a diminuir o volume morto de esgoto retido na câmara. 
- A abertura na laje de cobertura da câmara de bombagem deve ser compatível com a 
operação de extracção das bombas de esgoto submersíveis através do sistema de guias 
previsto no projecto. ----------------- ------------------------------------------------------------------- 
- O promotor deverá proceder à colocação das placas de toponímia, nos termos da Postura 
de toponímia e numeração de polícia para o município de Santiago do Cacém. ---------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto nos 
artigos 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º177/01 de 4/6 e artigo 77.º 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 Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4/6, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de 
licenciamento.------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------- ------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade--------- ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS CALISTO - 
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento nº 7/2009, sobre o loteamento com obras de 
urbanização n.º 10/2007, titulado pelo alvará nº 1/2009, sito em Bairro Oriental – 
Ermidas-Sado, requerida por Carlos Manuel Ribeiro dos Santos Calisto.----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Ermidas-Sado. ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 07/2009.-------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento n.º 7/2009, requerida por Carlos Manuel 
Figueira Ribeiro dos Santos Calisto, sobre o loteamento com obras de urbanização n.º 
10/2007, titulado pelo alvará nº 1/2009, sito em Bairro Oriental – Ermidas-Sado, prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nºs 
1423/20090306, 1424/20090306, 1425/20090306, 1426/20090306, 1427/20090306, 
1428/20090306, 1429/20090306, 1430/20090306, 1431/20090306, 1432/20090306, 
1433/20090306, 1434/20090306, 1435/20090306, 1436/20090306, 1437/20090306, 
1438/20090306, 1439/20090306, 1440/20090306, 1441/20090306, 1442/20090306, 
1443/20090306, 1444/20090306, 1445/20090306, 1446/20090306, 1447/20090306, 
1448/20090306, 1449/20090306, 1450/20090306, 1451/20090306, 1452/20090306, 
1453/20090306, 1454/20090306, 1455/20090306, 1456/20090306, 1457/20090306, 
1458/20090306, 1459/20090306, 1460/20090306, 1461/20090306, 1462/20090306, 
1463/20090306,     1464/20090306,     1465/20090306  e  1466/20090306 da freguesia de 
Ermidas – Sado. ---------------------- ------------------------------------------------------------------- 
A alteração consiste, de acordo com a memória descritiva, “... em retirar a coluna 
respeitante à cave (para arrumos)...” e “... retirar as colunas que limitavam a construção 40 
m2 no 1.º andar, podendo assim existir hipótese de permuta de áreas entre o rés-do-chão e o 
1.º andar, contudo respeitando os 170 m2 de Área Bruta de Construção para habitação...” 
isto é, eliminação das caves em todos os lotes, à excepção do lote 35, que ficará com cave 
destinada a arrumos e anexação das colunas do quadro síntese referentes à Área Bruta de 
Construção do rés-do-chão e do 1.º andar, resultando apenas uma coluna com a área 
inicialmente prevista, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 
de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro, está 
dispensado o procedimento de consulta aos titulares dos lotes constantes do alvará, para 
efeitos de pronúncia, na medida em que os mesmos são, na sua totalidade, da propriedade 
do actual requerente. ----------------- ------------------------------------------------------------------- 
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento.----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------- ------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade--------- ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO ECONÓMICA, C.R.L. ---------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Isenção de taxas Municipais para construção de Edifícios Plurifamiliares. --  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Chesandré, lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
21 e 22 – Vila Nova de Santo André.------------------------------------------------------------------ 
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REFERÊNCIA: Processos de construção n.ºs 16/2008, 17/2008, 18/2008, 19/2008, 
20/2008, 21/2008, 22/2008, 23/2008, 24/2008 e 25/2008 da Divisão de Gestão Urbanística 
e requerimento n.º 1631 de 20/04/2009. -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a isenção do pagamento de Taxas Municipais no valor de 11.895,25 
€ (onze mil, oitocentos e noventa e cinco euros e vinte e cinco cêntimos).---------------------- 
FUNDAMENTOS: 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--------- ------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e dez minutos.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
 
 
 

 A Vice-Presidente da Câmara  
 
 

________________________________________________ 
 

Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 

 


