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ACTA NÚMERO OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 
E DEZ -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor 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, foram colocadas para discussão e aprovação as actas números seis e sete, de 
reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. --------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------------  
PANIFICADORA DE VAL DE ÁGUA – TERRENOS – PEDIDO DE CERTIDÃO ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhora 
Irene Lázaro, a qual referiu que há cerca de um ano que vem efectuando diligências no 
sentido de dissolver a Sociedade referente àquela Panificadora, mas não o tem conseguido, 
dado que, a Conservatória exige uma declaração relativa à propriedade dos terrenos, os 
quais não estão em nome da Panificadora, mas sim de um dos sócio. Acrescentou que, já 
por várias vezes, se dirigiu aos Serviços Técnicos da Câmara Municipal para solicitar a 
emissão de uma certidão de licenciamento da construção, o que até agora não conseguiu, 
pelo que vem solicitar à Câmara que diligencie no sentido da resolução do problema, para 
que possa concluir o processo. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha considerou que, embora não conhecendo o processo, 
pelo exposto, poderão existir algumas questões de ordem jurídica que terão de ser 
devidamente analisadas, pelo que, recomendou à Senhora Irene Lázaro que se dirigisse ao 
seu Secretariado para marcar uma reunião, na qual deverá também estar presente a 
advogada da Munícipe.----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte e quatro do mês em 
curso, uma reunião extraordinária do Conselho Executivo da CIMAL, para análise e 
discussão do documento elaborado pelo Grupo de Trabalho que foi constituído para 
efectuar um levantamento da situação relativa à gestão da REGI – Planeamento e 
Desenvolvimento Regional, EIM, Empresa Intermunicipal fundada em 31 de Março de 
2005 pelos cinco Municípios do Litoral Alentejano que integram a CIMAL, com o 
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objectivo da execução da Região Digital do Litoral Alentejano, para fomento da Sociedade 
de Conhecimento. Acrescentou que a REGI tem vindo a acumular prejuízos elevados 
devido a erros de gestão, e que as conclusões do Relatório apontam para dois cenários, a 
liquidação da empresa ou a sua reestruturação, sendo urgente a tomada de decisão. Mais 
informou que, perante a gravidade da situação, o Conselho Executivo aprovou, por 
unanimidade, a extinção da REGI, acrescentando que produziu uma declaração para a acta 
onde focou questões de ordem técnica e de gestão, referindo não vislumbrar quaisquer 
perspectivas de recuperação no plano financeiro. ---------------------------------------------------  
Informou ainda que a Administração da REGI deverá apresentar, no prazo de quarenta e 
cinco dias, um documento sobre o Passivo e o Activo da empresa, para que a CIMAL possa 
tomar decisões, nomeadamente sobre a rentabilização dos bens colectivos existentes. -------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS NA VIA PÚBLICA ----------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias chamou novamente a atenção para a remoção de 
uma viatura abandonada, há mais de quatro anos, no estacionamento da Rua do Parque. ----  
O Senhor Vereador José Rosado informou que já tinha dado instruções nos Serviços, para a 
remoção daquela viatura.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos na Ordem do Dia, tendo em 
conta a sua urgência: - Realização por parte da AMGAP do Capital Social da Agda – 
Águas Públicas do Alentejo, S.A.--------------------------------------------------------------------  
- Projecto CeCRIA – Candidatura – Pedido de parecer.---------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA-----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro de 
Fevereiro do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.583.643,88 € (Um milhão quinhentos e oitenta e três 
mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e oito cêntimos). ---------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 309.174,51 € (Trezentos e nove mil cento e setenta e 
quatro euros e cinquenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Desconvocação de reunião ordinária da Câmara Municipal.-----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Desconvocar a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 4 de 
Março de 2010, tendo em conta a greve da Função Pública marcada para aquela data. -------  
FUNDAMENTOS: 1. Não estarem garantidos os serviços de apoio. ---------------------------  
2. Em conformidade com a alínea m) do nº 1 do artigo 68º, 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 ----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E ENTIDADE: AMRS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE 

SETÚBAL------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010.-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Setúbal ----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMRS para 
o ano de 2010, conforme CD anexo. ------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ENTIDADE: JOSÉ FERNANDES VASCONCELOS E FAMÍLIA-------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento aos trabalhadores Gabinete Municipal de Santo André --  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efectuado pelo Sr. José Fernandes 
Vasconcelos e Família relativamente ao empenho dos trabalhadores do Gabinete Municipal 
de Santo André que contribuiu para a resolução rápida e eficaz do problema de acesso à 
residência do munícipe, através da construção de uma rampa para circulação de uma cadeira 
de rodas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 
TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 
CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ASSUNTO: Transferência de Verba – Plano de Actividades 2010. -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil, novecentos e noventa do Gabinete 
de Apoio Presidência. -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência em duodécimos, de 90.650,00€ (noventa mil, 
seiscentos e cinquenta euros) para os Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Esta Associação tem actualmente 565 associados a quem são 
atribuídos auxílios monetários de carácter social, revelando-se estas comparticipações de 
grande importância e abrangência já que se tratam de apoios que se estendem aos 
respectivos núcleos familiares. -------------------------------------------------------------------------  
DOIS. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a 
Cláusula 8ª do Protocolo estabelecido entre esta e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de 
Março de 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS. Ao abrigo das alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove e informação número 
quarenta e um de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Ratificar o acto administrativo praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de 21-02-2010 para a suspensão dos trabalhos pelo período de vinte e 
oito dias (22-02-2010 a 21-03-2010). -----------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar os Planos de trabalhos, Mão-de-obra, Equipamento e Cronograma 
financeiro apresentados pelo empreiteiro (em anexo), documentos que são dados como 
reproduzidos na presente acta com o número trinta e seis, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, sendo que, caso os trabalhos sejam retomados antes do terminus da 
suspensão proposta, o empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono de obra, novos 
planos de trabalhos, Mão-de-obra, equipamento e cronograma financeiro actualizados.------  
FUNDAMENTOS: UM – Constatou-se que devido às chuvas intensas, as condições do 
terreno não permitem a execução dos trabalhos, não obstante de os mesmos serem 
retomados logo que as condições do terreno o permitam.  ----------------------------------------  
DOIS – Nº3 do Artº 68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro com alterações introduzidas pela 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Ponto 2.23.7 do Caderno de Encargos e Artº 366º a 369º do 
CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA 
ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Realização por parte da AMGAP do Capital Social da Agda – Águas 
Públicas do Alentejo, S.A.-----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alentejo. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio Presidência. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de 21.837,32€ (vinte e um mil oitocentos e trinta e 
sete euros e trinta e dois cêntimos) para a AMGAP – Associação de Municípios para a 
Gestão da Água Pública no Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: Com vista a garantir os meios necessários à realização, 
por parte da AMGAP, de uma primeira tranche do capital social da Agda, S.A, a 
Assembleia Intermunicipal deliberou por unanimidade em 21/01/2010, a forma de 
repartição pelos Municípios associados dos respectivos montantes de acordo com a média 
dos indicadores de investimento, volume, facturação e número de eleitores. -------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril; 
no artigo 54.º da Lei n.º 2/2007; e nos termos da alínea m) n.º 2 art.º 53.º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 2010----------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher-- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 1/CODM/2010. ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. --  
2 – Autorizar a tolerância de ponto a todas as mulheres, participantes na iniciativa a realizar 
no dia 8 de Março de 2010, a partir das 12 Horas. --------------------------------------------------  
3 - Comparticipar nas despesas inerentes à realização da iniciativa prevista, cujo valor total 
se estima em € 4.235,00 (Quatro mil duzentos e trinta e cinco euros).---------------------------  
4 – Prestar apoio logístico à iniciativa, através da cedência de transporte. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – As Mulheres do Município de Santiago do Cacém comemoram 
anualmente o “ Dia Internacional da Mulher “, através da realização de iniciativas, que 
visam proporcionar o convívio entre as participantes, e cuja organização é da 
responsabilidade da Comissão, previamente constituída para o efeito. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didáctico: Ano lectivo 2009/2010-
1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré – Escolar--------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, informação nº 
02/DEASS/SASETEGE/10 de 05.01.2010. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para  os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didáctico constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Escolas de Alvalade 1.983,00 € (mil novecentos e oitenta e três euros); 
Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 973,00 € (novecentos e setenta e três 
euros); Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 3.130,00 € (três mil cento e trinta 
euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 2.570,00 € (dois mil quinhentos e setenta 
euros), sendo o valor total de 8.656,00 € (oito mil seiscentos e cinquenta e seis euros). ------  
Dois – que os respectivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das 
facturas relativas à aquisição do referido material.--------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Artigo 19 º do Decreto – Lei nº159/99 de 14 de Setembro. ----------  
2 - Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didáctico 
para as escolas do 1º ciclo do ensino básico e para os estabelecimentos de educação pré-
escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010-Auxílios Económicos e Apoio Alimentar 
– Agrupamento Escolas de Sto André – Agrupamento de Escolas de Santo André------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 032/DEASS/SASETEGE/2010 de 11.02.2010. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 03.12.2009, relativa 
ao assunto em epígrafe no sentido de corrigir a verba a atribuir respeitante à aluna da EB 1 
nº 2 de Santo André, Camila Gabriela Silva Vieira de Leizico Nobre, de 37,50 € (trinta e 
sete euros e cinquenta cêntimos) para 75 € (setenta e cinco euros), correspondente ao 
Escalão A do 1º Ciclo e não ao Escalão B do 1º Ciclo, de acordo com o parecer da 
professora da aluna. -------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas a verba para aquisição de livros e material 
escolar, destinada à aluna carenciada – escalão A, constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Santo André 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), sendo o 
valor total de 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. --------------------------  
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010-Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar -Agrupamentos de Escolas de Santiago do Cacém, Cercal e 
Santo André----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 042/DEASS/SASETEGE/2010 de 11/02/2010. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolas e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens que se anexam. --------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e material escolar, 
destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens anexas, a saber: 
Agrupamento de Cercal do Alentejo 12,50 € (doze euros e cinquenta cêntimos); 
Agrupamento de Santiago do Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) e Agrupamento de 
Santo André 75,00 € (setenta e cinco euros) sendo o valor total de 162,50 € (cento e 
sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. --------------------------  
• Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------       
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Asfaltador), em regime de contrato por tempo indeterminado. ------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-02-25                                                                                          7 de 14 

REFERÊNCIA: 06/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------           
PROPOSTA: Proceder á abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Asfaltador), em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para a actividade de Obras Municipais. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 De Facto: A Existência de 1 Posto de trabalho preenchido em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades 
permanentes de serviço. ---------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do 
Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------        
ASSUNTO: Transferência de verba para Juventude Atlético Clube -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação n.º 13/2010 da Divisão Sócio 
Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------           
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------             
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 100,00€ (cem euros) para o 
Juventude Atlético Clube, para apoio à Festa de Natal da classe de Ginástica.-----------------  
FUNDAMENTOS: 1. O apoio concedido pelo Município para a realização de iniciativas 
desportivas decorre de um processo contínuo do fomento da prática da actividade física e 
desportiva junto da população. -------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do n.º4 do artº64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção da 
Lei 5/A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Agrupamentos de Escolas do Município. ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 33.6.1./P.01/DSC/BMSC/2010 da Divisão Sócio-Cultural ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verbas referentes ao plano Nacional de Leitura 
para os Agrupamentos de Escola de: ------------------------------------------------------------------  
-Santiago do Cacém – Biblioteca Escolar da EB1 de Santiago do Cacém - 750,00€.----------  
-Cercal do Alentejo - Biblioteca Escolar da EB1 n.º 1 de Cercal do Alentejo - 750,00€. -----  
-Alvalade – Bibliotecas Escolares da EB1 de Alvalade e da EB1 de Ermidas - 750,00€.-----  
-Santo André - Biblioteca Escolar da  EB1 n.º 3 de Santo André - 1.000,00€. -----------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº1 do artigo nº64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------  
Ao abrigo do Protocolo entre Plano Nacional de Leitura e a Autarquia assinado a 31 de 
Outubro de 2007.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para venda de madeira de pinheiro propriedade do 
Município – Abertura de propostas ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho.-------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero quatro, do ano dois mil e dez, da Secção 
de Aprovisionamento e Património.-------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar a madeira de pinheiro (aproximadamente 1.400 toneladas) à 
empresa José Maria Pereira & Filhos, Lda, pelo valor de 4,80€ a tonelada, acrescido de IVA 
à taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O preço base fixado era de 3,00€ cada tonelada, acrescido de I.V.A. 
à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. A proposta da empresa José Maria Pereira & Filhos era a mais favorável, dado que o 
outro concorrente, a empresa R&D Lda. Produção Florestal, Comércio de Madeiras e 
Lenhas, ofereceu 3,50€ por tonelada. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 7/DGU/SAU, de dois mil e dez, 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, 
documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número trinta e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Montras de Natal / Sorteio de Natal 2009 -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André, Cercal do Alentejo, 
Alvalade e Ermidas Sado.-------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2009. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do resultado da iniciativa, Montras de Natal 2009/ Sorteio 
de Natal 2009, realizada no âmbito do apoio ao Comércio Local, nas localidades de 
Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André, Cercal do Alentejo, Alvalade e Ermidas 
Sado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o exposto em Informações n.º 71/GAE/DDET/2009 e 
n.º 40/GAE/DDET/2010; -------------------------------------------------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------  
De acordo com a al. l) do n.º 2 do art.º 64º da lei 169/99, de 18 de Setembro com a redacção 
da lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SINES ----------------------------------  
ASSUNTO: Projecto CeCRIA – Candidatura – Pedido de parecer. ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sines-------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze ponto quatro ponto dezasseis barra três ponto 
dois da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo do ano dois mil e dez (serviço 
de Turismo). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Dar parecer favorável para candidatura ao Projecto CeCRIA – Sistema de 
Apoio a Acções Colectivas, com o seguinte texto: “A Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, no âmbito do Projecto CeCRIA, manifesta o seu parecer positivo, uma vez que o 

mesmo reforça o apoio às empresas existentes e a criar, contribui para o aumento de 

competências empresariais e estimula a criação de negócios inovadores em sectores 

consolidados ou em actividades emergentes.” ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o exposto na informação número cinquenta e dois 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo do ano dois mil e dez. ----------------  
2 – Considerando as competências da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, 
artºs 55º e 56º do Regulamento de Serviços Municipal, no âmbito do desenvolvimento 
económico do Município e da Região. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SECIL – COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. ------------  
ASSUNTO: Constituição do direito de Superfície – Z.I.L. de Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 227/1991 do Serviço de Património.------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 11 de Fevereiro de 
2010, nos pontos 1 e 2 referentes à constituição do direito de superfície na Z.I.L. de Vila 
Nova de Santo André a favor da Secil, no sentido de passar a constar que a constituição do 
direito de superfície é feito pelo período de 70 anos, com início reportado a 28-09-1991. ---  
 2– Rectificar o ponto 3 da mesma deliberação, passando este a ter a seguinte redacção: ----  
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 - “Que o Objecto do Direito de Superfície seja a construção e manutenção de um 
entreposto de cimento, incluindo uma central de produção de betão pronto, bem como as 
instalações sociais e equipamentos auxiliares.” -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela requerente.---------------------------  
2 – Ao abrigo do previsto no artigo 148º do C.P.A. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Contrato Promessa de Compra e Venda do Lote nº 7 do Parque 
Empresarial do Cercal, Expansão I.----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 30 – 01.02/2009 do Serviço de Património. ---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogar a deliberação da Câmara Municipal, de 16 de Julho de 2009, 
respeitante à atribuição do lote n.º 7 do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 3 912º, da freguesia do Cercal do Alentejo, sito no Loteamento Municipal do 
Parque Empresarial do Cercal, Expansão I, assim como o Contrato Promessa de Compra e 
Venda com a empresa CERCALCONSTROI, Unipessoal, Lda, relativo àquele lote, por 
desistência do interessado. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea f) nº 1 do Artº 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.----------------------------------------  
Dois – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA LUCÍLIA ALVAR, MARIA ROSÁRIO CORDEIRO, JORGE 
HENRIQUES E FERNANDO PINHEIRO. ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície - Lote nº 22 da Zona de Industria 
Ligeira em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 146 de 1996 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar os Senhores Maria Lucília Alvar, Maria Rosário Cordeiro, Jorge 
Henriques e Fernando Pinheiro, a transmitir o direito de superfície sobre o lote nº 22 da 
Zona de Industria Ligeira de Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 6 216º, da freguesia da Santo André, para o senhor Ramiro Nunes Marques da 
Vinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelos requerentes, e tendo em 
consideração que são os actuais superficiários.------------------------------------------------------  
 2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
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alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: URBICALISTO LDª -----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento n.º 24/2003,com alvará n.º 2/2006, 
em nome de J. SILVA LOBO, CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA--------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: : Loteamento em nome de J. Silva Lobo, Construção Civil, Lda. Lote 1, 
2, 21, 22, 23 e 24 – Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 24/2003 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e requerimentos n.ºs 264, 265, 270, 266, 
267 e 268 de 25.01.2010 em nome de Urbicalisto Ldª.---------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao loteamento de J. SILVA LOBO, 
CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., lotes 1, 2, 21, 22, 23 e 24 – Ermidas Sado que consiste na 
ampliação da área de implantação dos referidos lotes, uma vez que a mesma não implica o 
aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos constantes de Plano 
Municipal de Ordenamento do Território.------------------------------------------------------------  
 FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto-lei 555/99 de 16.12, 
com a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 04.09 “as alterações à licença de 
loteamento, com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das 
áreas de implantação e de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número 
de fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal 
de Ordenamento do Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara 
Municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis”. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IMOBILIÁRIA CHAPARREIRA LDª ------------------------------------------  
 ASSUNTO: Redução da garantia bancária N.º 71000515319 da Caixa Central de 
Crédito Agrícola Mútuo CRL.-----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém.----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40004/1998 da Divisão de Gestão Urbanística. 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 71000515319 da Caixa Central 
de Crédito Agrícola Mútuo CRL referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no 
Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, ficando cativos 516 287,64 € (quinhentos e 
dezasseis mil duzentos e oitenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos).--------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º71000515319 
da Caixa Central de Crédito Agrícola mútuo, CRL, com o valor global de 1.004.300,00 € 
(um milhão, quatro mil e trezentos euros). -----------------------------------------------------------  
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Tendo uma equipa técnica desta Autarquia percorrido e examinado toda a área dos 
trabalhos que constituem as mencionadas obras de construção da urbanização, em presença 
dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e 
documentos técnicos, considerou que estão reunidas as condições a redução da referida 
garantia bancária, tendo em conta que: ---------------------------------------------------------------  
Estaleiro: Os trabalhos de implantação do estaleiro encontram-se concluídos, podendo-se 
libertar cerca de 90 % correspondente às respectivas obras. ---------------------------------------  
Arruamentos: Ao nível dos arruamentos estes encontram-se parcialmente concluídos, 
devendo ainda efectuar os passeios podendo-se libertar cerca da 60 % correspondente às 
respectivas obras.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Arranjos Exteriores: Ao nível dos Arranjos Exteriores estes encontram-se parcialmente 
concluídos, devendo ainda efectuar o ajardinamento dos espaços verdes (árvores, relva e 
outros tipos de vegetação), colocação mobiliário urbano (bancos, papeleiras, etc) e 
instalação de rede de rega, podendo-se libertar cerca da 40 % correspondente às respectivas 
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abastecimento de águas: Ao nível do Abastecimento de águas estes encontram-se 
concluídos, podendo-se libertar cerca da 90 % correspondente às respectivas obras. ---------  
Rede de esgotos domésticos: Ao nível da Rede de esgotos domésticos estes encontram-se 
concluídos, podendo-se libertar cerca da 90 % correspondente às respectivas obras. ---------  
Rede de esgotos pluviais: Ao nível da Rede de esgotos pluviais estes encontram-se 
concluídos, podendo-se libertar cerca da 90 % correspondente às respectivas obras. ---------  
Infra-estruturas telefónicas: Está em falta o relatório da vistoria por parte da entidade 
competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Infra-estruturas eléctricas: Estas obras encontram-se concluídas e certificadas pela 
entidade competente, podendo-se reduzir para o valor de 17.958,35€. --------------------------  
Diversos: Ao nível dos Diversos estes encontram-se parcialmente concluídos, devendo 
ainda efectuar execução da escada em betão armado a pintura dos muros e colocação de 
guardas nos mesmos podendo-se libertar cerca da 60 % correspondente às respectivas 
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estação Sobrepressora: Estas obras encontram-se por concluir. --------------------------------  
Pelo exposto, e em conformidade com o n.º 5 do Art.º 54.º do DL n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, julgamos 
que estão reunidas as condições para a redução da garantia, sendo o valor agora a reter de 
516 287,64 € (quinhentos e dezasseis mil, duzentos e oitenta e sete euros e sessenta e quatro 
cêntimos) -  (1.004.300,00 € - 488.012,36 €). -------------------------------------------------------  
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e 
a requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COFINASCE, SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS URBANOS 
LDª. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Rectificação, por erro de cálculo, da Deliberação de Câmara de 
04.02.2010 que aprovou redução da garantia bancária n.º 125-02-1133578 do Banco 
Millennium Bcp. ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo 
André.   
REFERÊNCIA: Processos de Loteamento n.º 01/2006. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Rectificar a Deliberação de Câmara de 04.02.2010 que aprovou a redução da 
garantia bancária n.º 125-02-1133578 do Banco Millennium Bcp uma vez que por lapso 
ficou por reduzir ao valor da garantia bancária o valor referente à rede de abastecimento de 
águas, tendo em conta que já se encontrava presente no processo uma cópia da vistoria 
realizada pela entidade gestora (águas de Santo André). -------------------------------------------  
Assim o valor a reter será de 93.186,90 € (noventa e três mil cento e oitenta e seis euros e 
noventa cêntimos) e não de 105 862,51 € (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois 
euros e cinquenta e um cêntimos), devendo ser libertado o valor de 177 813,10 €  (cento e 
setenta e sete mil oitocentos e treze euros e dez cêntimos).----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Por lapso no anterior parecer técnico não foi reduzido à garantia 
bancária o valor da rede de abastecimento de água. Verificou-se posteriormente que já se 
encontrava no processo cópia da vistoria realizada pela entidade gestora (águas de Santo 
André) pelo que devem ser alterados os valores da garantia bancária, a reter e a libertar, 
tendo em conta a existência desse parecer. ----------------------------------------------------------  
De acordo com o artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo os erros de 
cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando 
manifestos, podem ser rectificados a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a 
revogação do acto. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOÃO LUIS RAMOS PALMELA SERPA CABACINHA E SOFIA 
MESQUITA BAPTISTA DE OLIVEIRA.--------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Desistência de aquisição do lote nº 57 do Loteamento Municipal da Costa 
de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.01-02/2009 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Considerar sem efeito a atribuição do Lote n.º 57, do Loteamento 
Municipal da Costa de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2 791º, da freguesia de 
Santo André, atribuído por Concurso Público de 5 de Fevereiro de 2009, à senhora Sofia 
Mesquita Baptista de Oliveira e ao senhor João Luís Ramos Palmela Serpa Cabacinha. -----  
2 - Que seja devolvida a importância de 3.036,00 € (três mil e trinta e seis euros), referente 
ao pagamento de 10 % do valor do lote já pago. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelos requerentes.---------------------  
Dois – No seguimento do Concurso Público de 5 de Fevereiro de 2009, foi lavrado o 
competente Auto de Atribuição em 15 de Junho de 2009, referente ao lote nº 57 do 
Loteamento Municipal da Costa de Santo André, aos senhores João Luís Ramos Palmela 
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Serpa Cabacinha, e Sofia Mesquita Baptista de Oliveira, não tendo estes chegado a efectuar 
a competente escritura de Compra e Venda. ---------------------------------------------------------  
Três - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas. -------------------------------------------------------------------------------  
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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