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ACTA NÚMERO QUARENTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSETE DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E NOVE-------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias, 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 lida em voz alta e colocada a discussão a acta número quarenta e seis da  
Reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO -----  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que durante dois dias e meio um grupo de 
jornalistas nacionais e estrangeiros permaneceram no Município para uma visita a vários 
locais de interesse histórico e turístico, com a finalidade de se inteirarem do seu potencial 
naquela vertente e formarem uma opinião independente sobre o mesmo. -----------------------  
Acrescentou que se tratou de uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------  
Mais informou que no dia dezasseis do mês em curso, participou, com o Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha, numa outra iniciativa da Entidade Regional do Turismo do Alentejo, a 
qual teve lugar na Biblioteca Municipal de Santo André, sobre incentivos ao Turismo e 
informação relativa à nova legislação para o sector, nomeadamente no que respeita à 
reconversão de pensões e residenciais.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BEJA – CANDIDATURAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INA ALENTEJO – 
APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que terá lugar no dia dezoito do mês em curso, naquela 
Cidade, a presentação de projectos da Região, entre os quais alguns do Município.-----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CANDIDATURA PARA LAR EM ALVALADE------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento da aprovação daquela candidatura ao programa 
POPH, acrescentando que a disponibilização de terreno por parte do Município foi 
determinante para a sua viabilidade, e que a concretização do projecto vai exigir algum 
esforço de co-financiamento. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o projecto de Lar que a Paróquia de Santa Maria candidatou àquele 
programa não foi aprovado, e que a Paróquia vai continuar a procurar financiamento para o 
mesmo, o qual é complementar do projecto integrado no PIQURB. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA REPSOL -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que teve lugar na semana em curso, na Sala de Sessões da Sede 
do Município, a assinatura dos protocolos entre a empresa Repsol, a Câmara Municipal e 
várias entidades do Município, relativos a apoios financeiros concedidos pela mesma. 
Acrescentou que o Senhor Director da Repsol referiu que não foi possível à empresa 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2009-12-17                                                                                          2 de 14 

aumentar os montantes atribuídos a cada uma das entidades, devido à conjuntura económica 
negativa existente, mas que irá continuar a apoiar as entidades do Município de Santiago do 
Cacém e do Município de Sines com base no critério de igualdade que tem sido praticado 
até agora. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROJECTO DE NOVO TRAÇADO DA FERROVIA ----------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião que teve lugar nas Relvas Verdes sobre 
aquele assunto, onde mais uma vez foi contestado o projecto de traçado previsto pela Refer, 
dado os impactos negativos já por várias vezes referenciados. ------------------------------------  
Mais informou que ainda não houve resposta à carta remetida ao Senhor Ministro das Obras 
Públicas Transportes e Comunicações pela Câmara Municipal, em nome de todas as 
entidades que contestam aquele traçado. Acrescentou que, aquando do lançamento das 
obras do IP8 abordou o assunto com o Senhor Ministro, o qual o informou que tinha 
delegado o mesmo no Secretário de Estado. ---------------------------------------------------------  
Informou ainda que o prazo para a avaliação ambiental do projecto da Refer, foi prorrogado 
até trinta e um de Janeiro, não havendo qualquer elemento que indique a possibilidade de 
avaliação do estudo alternativo. Contudo, na audiência concedida pelo Senhor Ministro ao 
Senhor Eng. Costa Lobo, foi abordado o assunto, tendo o Senhor Ministro mostrado 
disponibilidade para uma eventual revisão desta matéria.------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO PÚBLICA DA ÁGUA – 
ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS---------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento da votação para os órgãos daquela Associação, a 
qual é constituída por vinte e três municípios do Alentejo, dos quais onze são presididos 
pelo PS, onze pela CDU e um pelo PSD, acrescentando que fruto de concertação entre os 
mesmos foi apresentada uma lista única, cabendo inicialmente a Presidência à CDU, na 
pessoa do Presidente da Câmara de Moura, ficando a Direcção constituída com cinco 
eleitos, dois da CDU, incluindo o Presidente, sendo o Vice-Presidente, o Presidente da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, dois eleitos do PS, os presidentes das Câmaras 
Municipais de Odemira e de Mértola, e um eleito do PSD, o Presidente da Câmara 
Municipal de Almodôvar, sendo que a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal será presidido 
por eleitos do PS. Mais esclareceu que foi acordado que as presidências daqueles órgãos 
serão rotativas, pelo que, dentro de dois anos será um eleito do PS a presidir à Direcção.----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EMPRESA PARA A GESTÃO DA ÁGUA EM PARCERIA COM O ESTADO – 
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na sequência de criação daquela empresa 
cabe ao Município de Santiago do Cacém e ao Município de Odemira a maior 
comparticipação, no âmbito da Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo, para a constituição do Capital Social da mesma. ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto na ordem do dia, dada a 
urgência do mesmo: “Acção Social Escolar 2009/2010 – Fornecimento de refeições por 
outras entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico.” --------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de 
Dezembro do ano em curso, eram as seguintes: -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.743.107,56 € (Um milhão setecentos e quarenta e 
três mil cento e sete euros e cinquenta e seis cêntimos). -------------------------------------------  
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 334.401,02 € (Trezentos e trinta e quatro mil 
quatrocentos e um euros e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------  
---------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Desconvocação da reunião de Câmara de 24 de Dezembro e marcação da 
próxima reunião ordinária, para 30 de Dezembro de 2009. -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Desconvocar a reunião da Câmara Municipal de vinte e quatro de Dezembro 
e antecipar a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, para trinta de Dezembro de 
dois mil e nove.-------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por motivo de tolerância de ponto nas vésperas das datas festivas. --  
2. Ao abrigo da alínea n) do nº 1 do artº 68, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Dez. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Dez, 
documentos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos e doze, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: - Conforme o disposto na alínea c) do nº. 2 do artº.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 maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Uma 
abstenção, do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e dois votos contra, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente fez uma apresentação detalhada das acções 
previstas nos documentos, nomeadamente no referente aos projectos de candidaturas e 
outras opções que concorrem para o desenvolvimento do Município. ---------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu compreender as dificuldades para elaborar o 
documento em apreço, e que a sua primeira impressão na apreciação do mesmo foi de que 
continha alguma dose de irrealismo, a qual foi um pouco dissipada com as explicações 
dadas pelo Senhor Presidente, nomeadamente no referente às candidaturas já aprovadas e as 
que se prevê que venham a ser aprovadas, embora não deixe de considerar que existe algum 
irrealismo na previsão da Receita, tendo também em conta a queda da actividade económica 
que se tem vindo a verificar.----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que as despesas correntes têm vindo a aumentar, o que se compreende com a 
entrada em funcionamento de novos equipamentos. ------------------------------------------------  
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Referiu que o seu sentido de voto será a abstenção, tendo em conta as explicações que 
foram dadas pelo Senhor Presidente, esperando que o Município beneficie com as opções 
apresentadas pela CDU. ---------------------------------------------------------------------------------  
Recordou ainda que a bandeira da sua candidatura foi a da redução progressiva da dívida 
aos fornecedores, o que gostaria que viesse a ser concretizado.-----------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que o documento em apreço espelhava o 
programa da Força Política ganhadora, o seu projecto, o qual a população aprovou. 
Acrescentou que a Força Política pela qual se candidatou está preocupada em dar 
contributos, numa postura construtiva. Contudo, como o seu projecto para o Município era 
diferente, não seriam estas as opções que apresentariam, considerando que se trata de um 
projecto de continuidade no sentido da estratégia de desenvolvimento defendida pela CDU.  
Mais referiu que as candidaturas são importantes, mas considerou que o projecto 
apresentado deveria ser mais coeso, no sentido de uma maior inclusão da área rural do 
Município, não deixando de considerar importantes as vias previstas para aqueles espaços, 
embora lhe pareça também importante uma maior ligação aos outros municípios. ------------  
Acrescentou que se deveria ir mais longe na resolução de problemas pendentes. --------------  
Referiu ainda que se constata que o projecto do Centro Cultural de Alvalade deixou de ser 
uma prioridade, e que está previsto avançar com o Centro Cultural de Santo André. ---------  
Relativamente às ZILs, referiu que não lhe pareceu haver grande preocupação nas suas 
requalificações, dado que nos documentos não têm a repercussão que deveriam ter. ---------  
Acrescentou que se deveria pensar na possibilidade de descentralizar competências noutras 
áreas de actividades para as freguesias. ---------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a rubrica de venda de património está muito inflacionada 
relativamente ao que tem sido a realidade. -----------------------------------------------------------  
Referiu também a importância da modernização dos procedimentos administrativos para 
satisfação das pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, observando que se constata um desfasamento entre o que é previsto nos 
documentos e os resultados que têm sido apurados, considerando que se deveria tentar uma 
maior aproximação dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------  
 Acrescentou que, pelo exposto, o seu sentido de voto será negativo.----------------------------  
O Senhor Presidente observou ainda que nos documentos está previsto um conjunto de 
opções para a qualificação dos espaços urbanos nas freguesias do interior, acrescentando 
que é importante a participação das juntas de freguesia e das associações nos projectos de 
desenvolvimento local, nomeadamente na área do Turismo. --------------------------------------  
Esclareceu também que o documento não reflecte alguns investimentos importantes que 
terão de ser desenvolvidos em parceria com outras entidades. ------------------------------------  
Informou ainda que houve um aumento global de 3% nas transferências para as freguesias, 
e que está previsto iniciar, no primeiro trimestre do próximo ano, a discussão com as Juntas 
de Freguesias, no sentido de aprofundar a questão das competências. ---------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal - Opção Gestionária – 2010. -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2009.---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar o montante máximo das verbas orçamentais a afectar a cada 
um dos seguintes encargos: -----------------------------------------------------------------------------  
a) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado; --------------------------------------------------------  
b) Alteração do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se 
mantenham em exercício de funções; -----------------------------------------------------------------  
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores. ------------------------------  
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Dois – Fixar o montante máximo com as desagregações necessárias, dos encargos que se 
propõe a suportar relativamente a alteração do posicionamento remuneratório, bem como o 
universo das carreiras e categorias onde as alterações do posicionamento remuneratório na 
categoria podem ter lugar.-------------------------------------------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos e treze, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante 
máximo dos encargos referidos.------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o n.º 1 do art.º 7º e art.º 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e art.º 5.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro.----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Nove/Dois Mil e Doze. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Nove.-----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Décima Primeira Alteração às Actividades Mais 
Relevantes Dois Mil e Nove/Dois Mil e Doze, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos e catorze, 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 ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Nove/Dois Mil e Doze. --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Nove.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de 
Investimento de Dois Mil e Nove/Dois Mil e Doze, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número trezentos e quinze, 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 ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Nove. --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Nove.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e 
Nove, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos e 
dezasseis, 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 ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolos de Delegação de Competências a estabelecer entre o Município 
e as Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número treze, de dois mil e dois, do Gabinete de Apoio ao 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM. Aprovar as Propostas de Protocolos de Delegação de Competências a 
estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e as Freguesias do mesmo, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos e dezassete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
DOIS. Submeter à apreciação e respectiva autorização da Assembleia Municipal a 
celebração dos referidos Protocolos. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. A prática de actos da competência da Câmara Municipal pelas 
Juntas de Freguesia, levada a efeito em anteriores mandatos, trouxe benefícios para a 
população evitando deslocações à Sede do Município e, consequentemente, perdas de 
tempo e despesas dos Munícipes. ----------------------------------------------------------------------  
DOIS: As Juntas de Freguesia têm capacidade de resposta às solicitações inerentes às 
delegações de competências ora propostas. ----------------------------------------------------------  
TRÊS. É de interesse para o Município que as Juntas de Freguesia continuem a praticar 
actos da competência da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------  
QUATRO. De acordo com o disposto no artigo 66º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e no artigo 15º da Lei n.º 159/99, 
de 14 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação – Beneficiação do Campo Municipal de Santo 
André – Referente a candidatura no âmbito o Aviso n.º1/ECL/LA, do regulamento 
específico Equipamentos para Coesão Local -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém. ----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Operação “Beneficiação do Campo Municipal de Santo André” 
conforme Memória Descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número trezentos e dezoito 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 64º, número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Contrato Promessa de Constituição de Direito de Superfície – Construção 
e funcionamento de equipamentos de carácter social ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Que se defira o requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Maria nos termos e conforme documento em anexo (Anexo I), designadamente a denúncia 
do Contrato Promessa de Constituição de Direito de Superfície celebrado em 14/09/2005 e 
a celebração de Contrato de Direito de Superfície com o Centro Social Paroquial de Santa 
Maria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Que se ratifique o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração de 
Contrato de Promessa de Constituição de Direito de Superfície praticado pelo Presidente da 
Câmara, Vítor Proença, em 14 de Dezembro de 2009, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número trezentos e dezanove, 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 deliberar 
sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente 
com vista à prossecução de obras de interesse municipal. -----------------------------------------  
DOIS: Ser legalmente admissível a Administração ceder mediante acordo directo com os 
respectivos promotores e interessados o direito de superfície sobre terrenos destinados a 
edifícios ou instalações de interesse público. --------------------------------------------------------  
TRÊS: O Centro Social Paroquial de Santa Maria ser uma instituição particular de 
solidariedade social criada por iniciativa da Fábrica da Igreja do Vicariato Paroquial de 
Santa Maria e também os fins a que se destina de acordo com os respectivos Estatutos. -----  
QUATRO: A criação de equipamentos de carácter social-pastoral, previstos no contrato de 
promessa de constituição de direito de superfície celebrado entre o Município e a Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Maria em 14/09/2005 revestir interesse público. ---------------------  
CINCO: Que o Centro Social Paroquial de Santa Maria apresentou candidatura a fundos 
comunitários no sentido de, efectivamente, promover a realização dos equipamentos sociais 
previstos na cláusula segunda do já referido contrato de constituição de direito de 
superfície. 
SEIS: Que a obtenção de financiamento comunitário se reconhece como determinante para 
a execução dos equipamentos.--------------------------------------------------------------------------  
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SETE: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ---   
FUNDAMENTOS DE DIREITO: Artigo 29.º, n.º 1 alínea a) do Decreto-Lei 794/76, de 
05 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 313/80, de 19 de Agosto, Artigo 64.º n.º 4, 
alínea a) e n.º 3 do art. 68.º, ambos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 137.º do Código de Procedimento 
Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação – Reparação da Estrada Municipal 526, em 
Alvalade, estabelecida entre os 5 Municípios do Litoral Alentejano, no âmbito da 
Contratualização, domínio do Eixo III- Conectividade e Articulação Territorial do 
INALENTEJO- Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013, Aviso de 
Abertura de Concurso n.º 1/ MTR/ LA e Regulamento Específico, Mobilidade 
Territorial - Redes Nacionais, Regionais e Locais. ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade – Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovação da Operação “Reparação da Estrada Municipal 526, em 
Alvalade” de acordo com memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos e vinte, 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 64º, número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Rotunda da Avenida de Sines – Santo André-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a suspensão dos trabalhos na zona de intervenção da conduta 
da água, desde o dia 11.12.2009 até ao dia 21.12.2009. -------------------------------------------  
 FUNDAMENTOS: Um: Os materiais fornecidos pelas Águas de Santo André, 
nomeadamente as juntas de transição não são os adequados para executar as ligações 
necessárias na conduta de água. ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º a 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de Janeiro e pontos 2.23.5 a 2.23.7 do caderno de encargos do 
procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco – Sector D. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o plano de trabalhos, mão-de-obra e equipamento actualizado 
apresentado pelo empreiteiro, Teodoro Gomes Alho S.A., para a execução da obra em 
referência, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
trezentos e vinte e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
 FUNDAMENTOS: Artigo nº 361 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Execução das Infra – Estruturas do Loteamento Apoiado de Vale de 
Água  
LOCALIZAÇÃO: Vale de Água. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezoito de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos e vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar o cálculo da revisão de Preços Provisória no valor de -3972.16 €, acrescido 
de IVA, que perfaz um total de  -4.170,77 € (menos quatro mil cento e setenta euros e 
setenta e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Artigo199º, 220º, 221º e n.º 1 artigo 222º do Dec-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: A revisão de preços provisória foi calculada de acordo com os índices disponíveis e 
cujos valores são os seguintes: -------------------------------------------------------------------------  
- Rede de Águas Pluviais – objectivo 2.4.3.2.6, Proj. 2008/023 no valor de -264.14 €, 
acrescido de IVA, no total -277.35 € (menos duzentos e setenta e sete euros e trinta e quatro 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Infra-Estruturas Eléctricas – objectivo 3.2.2.2, Proj. 2002/138 no valor de -2.774,29 € 
acrescido de IVA, no total -2.913,00 € (menos dois mil novecentos e treze euros). -----------  
-Arruamentos – objectivo 3.3.1.1.2, Proj. 2002/171 no valor de -705.57 €, acrescido de 
IVA, - 740.85 € (menos setecentos e quarenta euros e oitenta e cinco cêntimos).--------------  
 -Infra-Estruturas Telefónicas – objectivo 3.5.2, Proj. 2002/206 no valor de -228.16 €,       
acrescido de IVA, -239.57 € (menos duzentos e trinta e nove euros e cinquenta e sete 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Mapa de Pessoal – 2010 ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2009.-----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos-------------------------------------- 
PROPOSTA: Um – Aprovar o mapa de pessoal para o ano 2010, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número trezentos e vinte e três, 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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Dois – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 
objectivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 
disponíveis, devem ser planeadas, aquando da preparação do orçamento, as actividades, de 
natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua execução e elaborado o 
mapa de pessoal que contem a indicação do número de postos de trabalho necessários para 
o desenvolvimento dessas actividades. O mapa de pessoal é aprovado, mantido ou alterado 
pela assembleia municipal. -----------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com os artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2009/2010 – Anulação do Circuito Especial Nº 47- 
Transferência de Verba para a Associação Desportiva Luvas Pretas de Santiago do 
Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação Nº 301/DEASS/SASETEGE/2009 de 2009/12/04. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Anular o Circuito Especial Nº 47 (3 alunos) com o percurso Santiago 
do Cacém – São Bartolomeu da Serra e volta, numa distância total de 38 km/dia (9,5 km x 4 
viagens), pelo preço ao km de 0,75 €, a partir do dia 24 de Novembro de 2009 inclusive. ---  
Dois – Transferir uma verba no valor de 456,00 € (quatrocentos e cinquenta e seis euros) 
para a Associação Desportiva Luvas Pretas de Santiago do Cacém, que assegurou este 
transporte escolar no período de 2 a 23 de Novembro de 2009. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------------------  
Três – Ofício nº 916 – ref. 6.7.5, datado de 24/11/2009, do Agrupamento de Escolas de 
Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2009/2010 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico. --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 314/DEASS/SASETEGE, processo SSC.23.1.3 da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde/ 2009.-----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Um – manutenção, para o ano lectivo 2009/2010, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 
Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos 
alunos.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dois – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha como base de cálculo: ----
- 
a) no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; -----------------------------------------------------  
b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real  da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; ----------  
c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Três -  que esse valor seja, para as entidades enumeradas, o seguinte: --------------------------  
Agrupamento de Escolas de Alvalade - escalão A–1,68€; escalão B-0,95€; não carenciado–
0,22€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Escola Básica Frei André da Veiga - escalão A–1,68€; escalão B-0,95€; não carenciado–
0,22€;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro – que esse valor seja pago mediante a apresentação de mapa mensal. -----------------  
FUNDAMENTOS: - alínea b) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, e número 1 do artigo 8º  Decreto-Lei n.º 399- A/84, de 28 de Dezembro.----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Protocolo com a VALORSINES – Recolha de veículos em fim de vida-----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação cento e noventa e oito de dois mil e nove da Divisão de 
Serviços Urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta e assinatura de Protocolo com a VALORSINES – 
Valorização e Gestão de Recicláveis, Lda., documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos e vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:- alínea e) do n.º 1 do Art.º 64 da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------------------  
- alínea f) do n.º 2 do Art.º 64 da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 
pela lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------  
- Artigo 163º do Código da Estrada (alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 44/2005 de 
23 de Fevereiro). -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura de hasta pública para venda de pinhas. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano do Rio de Figueira, Cerro da Inês e Herdade do Canal, 
em Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo dois - zero quatro, do ano de dois mil e dez, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda das 
pinhas, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------  
a) -São constituídos dois lotes, assim discriminados:-----------------------------------------------  
- Lote um – pinhas provenientes do Rio de Figueira e Cerro da Inês. ----------------------------  
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- Lote dois – pinhas provenientes da herdade do Canal.--------------------------------------------  
b) -Cada proposta poderá conter apenas um dos lotes ou os dois lotes, devendo o mesmo ser 
claramente expresso na proposta; ----------------------------------------------------------------------  
c) -As pinhas são vendidas na árvore, cabendo ao adjudicatário todos os encargos com a sua 
colheita;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) -As propostas deverão ser apresentadas até às 16,00 horas do dia anterior ao da sua     
abertura; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) -A quantidade total estimada é de 8 000 pinhas.--------------------------------------------------  
Dois – O valor base para apresentação de propostas é de 350,00 €, para o lote um, e de 
250,00 €, para o lote dois. Aos valores de adjudicação acrescerá o I.V.A. à taxa legal em 
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 7 de 
Janeiro de 2010, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto na alínea c) do nº 1 do artº 64º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 35/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 trezentos 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. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento Municipal do Centro Paroquial – Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 05/2009, da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. -------------------------------------------------    
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Loteamento Municipal do Centro Paroquial – Vila Nova de Santo 
André. A área a lotear será desanexada do artigo matricial rústico 2º da secção G (parte), 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
1500/19910415, da freguesia de Santo André.-------------------------------------------------------  
O loteamento é constituído por 3 (três) lotes e destinar-se-á à construção de equipamentos 
sociais (lotes 1 e 2) e habitação (lote 3). -------------------------------------------------------------   
Conforme Memória Descritiva e Justificativa, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: HANS DE BREE ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de Loteamento nº 18/2009 em nome de Hans de 
Bree. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 2  – Loteamento em nome de Gabriel da Assunção Pereira de 
Carvalho – Monte do Pinheiro – Boticos - Abela.---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 18/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. --  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração de Loteamento nº 18/2009 requerida por Hans de 
Bree, para o lote nº 2 do Loteamento em nome de Gabriel da Assunção Pereira de Carvalho 
- Abela, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
471/19970929 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos nºs 722º e 918º (parte) da 
respectiva freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste no aumento da área bruta de construção e de implantação em 36,50 
m2, conforme Memória Descritiva e Justificativa, documento que é dado como reproduzido 
na presente acta com o número trezentos 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 133,95 € (cento e 
trinta e três euros e noventa e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma vez que foi apresentada declaração por parte do titular do outro 
lote constante do alvará de loteamento, autorizando a respectiva alteração à licença, 
considerou-se extemporâneo a notificação do mesmo para efeito de prenuncia, ao abrigo do 
nº 3 do Artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro. ---------------------------------------------------   
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 ----------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e trinta 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.-----------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


