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ACTA NÚMERO.TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E NOVE. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos seis dias do mês de Agosto 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 da Câmara Municipal, Pedro do Ó Barradas de 
Oliveira Ramos, 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 e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e 
José António Rosado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 vinte e nove, de 
Reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, por não ter estado presente.----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e José António Rosado. ---------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de Agosto 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 398.696,15 € (trezentos e noventa e oito mil seiscentos 
e noventa e seis euros e quinze cêntimos) ------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 429.724,24 € (quatrocentos e vinte e nove mil 
setecentos e vinte e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Ficha de reunião de 15 de Julho de 2009 ---------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 
para a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar as Comemorações do 
Foral de Alvalade 2009. --------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º 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: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – 
ANMP ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Fundo para o Investimento Local --------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da posição tomada pelo Conselho Directivo da ANMP 
sobre a falta de resposta do Governo à proposta de Criação do “ Fundo de Investimento 
Local”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Protocolo de Cooperação/ Sistema de Mediação Laboral do Sistema de e 
Mediação Penal ----------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de apoio à Vereação ------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Ministério da Justiça em 15/05/2009, no sentido do 
alargamento do seu âmbito de aplicação aos sistemas de Mediação Laboral e Mediação 
Penal aprovando-se a minuta, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número duzentos e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. 
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea h) do nº 2, do artº 64º, do Decreto-Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Pedido de pagamento de execução de ramal domiciliário de água em 
prestações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número setenta e nove da Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em prestações da factura de execução de ramal 
domiciliário de água, bem como o respectivo plano de pagamento, conforme informação e o 
requerimento do Munícipe, constante no processo. ------------------------------------------------- 
Maria da Conceição Inácia Jacinto --421,04 € (quatrocentos e vinte e um euros e quatro 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação nº 120/GJ/2004. ---------- 
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 nº 26/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FLORIVAL MARQUES, CONSTRUÇÃO CIVILLDª. --------------------- 
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ASSUNTO: Aprovação da minuta do contrato a celebrar entre o Município de 
Santiago do Cacém e Florival Marques, Construção Civil Ldª , para a execução das 
obras de infra-estruturas necessárias, por forma a viabilizar o deferimento do pedido 
de licenciamento , bem como do valor da caução adequada para garantir a boa e 
regular execução das referidas obras. -------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Aldeia de Santo André. --------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de obras nº 235/2007 da Divisão de Gestão Urbanística.---------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1 - Aprovar a minuta do contrato, documento que é dado como reproduzido 
na presente acta com o número duzentos e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário 
Substituto da reunião, para execução das obras de infra-estruturas necessárias, por forma a 
viabilizar o deferimento do pedido de licenciamento referente à construção de um edifício 
composto por seis fogos, comércio, serviço e garagens, em regime de propriedade 
horizontal, no prédio urbano sito na Aldeia de Santo André, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6126 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o nº 3884/20050225 da respectiva freguesia . ------------------------------------------ 
2 – Aprovar a prestação de caução no valor de 88 000,00 € (oitenta e oito mil euros) para 
garantir a boa e regular execução das obras que o proprietário se compromete executar. ----- 
FUNDAMENTOS: Foi requerido pela empresa Florival Marques, Construção Civil Ldª, na 
qualidade de proprietário do prédio sito em Aldeia de Santo André, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 6126 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 3884/20050225 da respectiva freguesia, o licenciamento de um edifício 
composto por seis fogos, comércio, serviço e garagens, em regime de propriedade 
horizontal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerou-se que, em termos urbanísticos, a edificação teria um impacto semelhante a 
loteamento, conforme o disposto no artigo 57.º n.º 5 do RJUE, constituindo uma sobrecarga 
incomportável para as infra-estruturas existentes, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 
24.º do RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O requerente comprometeu-se, nos termos do artigo 25.º do RJUE a executar as obras de 
infra-estruturas necessárias, por forma a viabilizar o deferimento do pedido de 
licenciamento, bem como a prestar a caução adequada para garantir a boa e regular 
execução das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o nº 1 do artigo 25.º do Dec.-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
conferida pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, quando exista proposta de decisão de 
indeferimento, designadamente quando a operação urbanística constitua uma sobrecarga 
incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais ou implicar para o município, a 
construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de 
serviços por este não previstos, pode o requerente, em audiência prévia, comprometer-se a 
realizar os trabalhos necessários ou a assumir os encargos inerentes à sua execução, bem 
como os encargos de funcionamento das infra-estruturas por um período mínimo de 10 
anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: BEL-HABITAT, SOCIEDADE TÉCNICA DE HABITAÇÃO, S.A. ------ 
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 316755 emitida pelo Banco Espírito 
Santo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Atalaia Nascente – Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2003, da Divisão de Gestão Urbanística.-- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 316755, emitida pelo Banco 
Espírito Santo, em 89.904,68 € (oitenta e nove mil novecentos e quatro euros e sessenta e 
oito cêntimos), ficando cativos os restantes 229.766,02 € (duzentos e vinte e nove mil 
setecentos e sessenta e seis euros e dois cêntimos) correspondentes às obras de urbanização 
em falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estas obras de urbanização já foram alvo de uma vistoria, tendo resultado, através de 
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- Na sequência do novo pedido de redução do montante da garantia 
bancária, a equipa técnica constituída por Eng.ª Ana Luísa, Eng.ª Cláudia Jorge, Eng.ª 
Sílvia Barros e pelo Urbanista António Lopes, deslocou-se ao Loteamento Municipal da 
Atalaia Nascente sito em Vila Nova de Santo André, propriedade de Bel-Habitat, a fim de 
proceder, em cumprimento ao disposto no n.º 4, alínea b) do art.º 54 do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei n.º177/2001, de 04/06, à vistoria técnica das 
obras de urbanização para aquele Loteamento com vista à redução da garantia bancária 
referente às mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Tendo em conta o vistoriado, verificou-se que: -------------------------------------------------- 
a) Deverá proceder à rectificação das passadeiras sobrelevadas, uma vez que estas 
apresentam uma inclinação algo exagerada;---------------------------------------------------------- 
b) As inclinações dos passeios junto às moradias, que deverão ser rectificadas; --------------- 
c) A ausência dos equipamentos denominados “Spiny Ball”; ------------------------------------- 
d) Deverá ser efectuada a limpeza do talude entre o loteamento e o edifício das Torres, na 
medida em que existem entulhos de obras; ----------------------------------------------------------- 
e) Deverá ser prevista uma melhor fixação das árvores existentes ao solo; --------------------- 
f) Os espaços verdes apresentam alguma deterioração, motivada pela falta de água/rega; --- 
g) Os passeios, de modo geral, apresentam o crescimento de ervas, pelo que deverá ser 
prevista uma limpeza geral. ----------------------------------------------------------------------------- 
3- O cálculo da redução, baseou-se no valor de garantia bancária aprovada e nas 
percentagens de trabalhos executados e apresentadas pelo técnico responsável, confirmados 
pelo Serviço Técnico de Urbanismo através de deslocação à obra. ------------------------------- 
4- Pelo exposto, e em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
consideram-se reunidas as condições para a redução da garantia bancária.---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 13 ZIL II – Exp. I de Ermidas Sado -------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZIL de Ermidas Sado ------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Revogar a deliberação de Câmara de 07/08/2008, em que foi aprovada a 
atribuição em regime de propriedade plena e por acordo directo, o lote 13 ZIL II, Expansão 
I de Ermidas Sado, com a área de 1.530 m2 pelo valor de 17 457,30€ (dezassete mil 
quatrocentos e cinquenta e sete euros e trinta cêntimos) ao empresário David Miguel 
Monteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o pedido feito pelo empresário em atendimento 
técnico de 26-05-2009. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Propriedade Plena 
em vigor na área do Município, aprovado pela Câmara Municipal em reunião ordinária de 
02/10/87 e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 23/10/87. ------------------------ 
3º De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto Formativo de Renovação do CAP – Certificados de Aptidão 
Profissional de Motorista de Táxi ------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 14.3.5 Iniciativas Promovidas/Divisão de Desenvolvimento e 
Turismo/Gabinete de Apoio ao Empresário ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da realização do projecto formativo de renovação do CAP, 
que decorreu em Santiago do Cacém, com abrangência a nível do sector de táxi em 
actividade no Alentejo Litoral. ------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto em informação n.º 44/GAE/DDET/2009;- 
2. Considerando as competências da DDET/GAE, artigos 55º e 56º do Regulamento de 
Serviços Municipal, no âmbito de organização de seminários, palestras e/ou outros 
direccionados para as actividades económicas; ------------------------------------------------------ 
3. De acordo com as informações anexas ao processo; --------------------------------------------- 
4. De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal ”apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Moda Santiago 2009 -------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO: ----------------------------------------------------------------------- 
1. Da iniciativa referida em epígrafe, que decorreu dia 04 de Julho de 2009, destinada aos 
comerciantes das cidades de Santiago do Cacém e de Vila Nova de Santo André, promovida 
pela Câmara Municipal, na qual participaram 23 estabelecimentos comerciais;---------------- 
2. Do resultado da iniciativa: ------------------------------------------------------------------------- 
a) Do ponto de vista de participação dos munícipes em geral, estima-se mais de 2000 
presenças. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) A nível empresarial os comerciantes participantes manifestaram, junto do GAE, 
notável agrado com a organização da iniciativa, referindo o impacto positivo no comércio 
local.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1.º O Município de Santiago do Cacém promoveu a iniciativa Moda 
Santiago 2009 com o objectivo de dinamizar, motivar e valorizar o comércio local, 
tornando-o mais apelativo através da interacção entre a apresentação das colecções e o 
público alvo contribuindo assim para o desenvolvimento económico da região; --------------- 
2.º De acordo com Informações n.º 28, 40 e 45/GAE/DDET/2009, anexas ao processo;------ 
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3.º De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal ”apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 dez horas e cinquenta minutos.------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, Octávio José Palminha Sobral, Chefe de Secção na Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituta.------------------------------- 
 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 

________________________________________________ 


