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ACTA NÚMERO DEZOITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE MAIO DE DOIS MIL 
E DEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de Maio 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, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação as actas números 
dezasseis e dezassete das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------  
DESLOCAÇÃO DE DELEGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL À GALIZA A 
CONVITE DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-----------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento das iniciativas em que participou na sua deslocação 
a Santiago de Compostela, no período de seis a nove do mês em curso, a convite do Alcaide 
daquela Cidade geminada com a Cidade de Santiago do Cacém, no âmbito das 
comemorações do Dia da Europa e no âmbito do Projecto Une que envolve as cidades de 
Santiago de Compostela, Assis e Narni em Itália, Córdoba, Ratisbona na Alemanha, Rennes 
em França e Santiago do Cacém, o qual visa a defesa do papel integrante e promotor da 
identidade europeia e os valores do Caminho de Santiago, numa acção conjunta das cidades 
geminadas com vista a uma maior participação dos cidadãos. ------------------------------------  
Acrescentou que no âmbito das jornadas “Caminho de Santiago: Meta da Europa” 
discursou na Catedral de Santiago, como representante das cidades que integram o projecto 
Santiago Une, na missa do peregrino, com a presença de mais de mil pessoas, através do 
qual foram dados a conhecer os principais objectivos daquele projecto, de igualdade e 
fraternidade e amizade entre os povos.----------------------------------------------------------------  
Mais informou que teve ainda oportunidade de reunir na Secretaria de Estado de Turismo 
da Junta da Galiza, tendo o Conselheiro Roberto Varela Fariña, manifestado toda a 
disponibilidade para envidar esforços conjuntos para o reconhecimento oficial do caminho 
português de Santiago a sul, com passagem por Santiago do Cacém até Santiago de 
Compostela, processo que deverá ser desenvolvido em Portugal com a participação do 
Ministério da Cultura. Naquela reunião participaram também os membros da Diocese de 
Beja, especialistas nesta matéria, que integravam a delegação da Câmara Municipal. --------  
Acrescentou que no final do encontro foi agradavelmente surpreendido com a oferta ao 
Município, pelo Conselheiro de Cultura e Turismo da Junta da Galiza, de um exemplar do 
Códice Calixtino, traduzido de latim para galego, obra histórica de referência sobre o 
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desenvolvimento e origens da cultura jacobeia, composto por cinco livros, redigido por 
vários autores entre 1130 e 1160. ----------------------------------------------------------------------  
Informou também que durante aquela deslocação teve igualmente a possibilidade de 
participar em encontros com a presença de vários representantes do Parlamento Europeu, e 
de estabelecer contactos com alguns membros do Comité Internacional de Especialistas do 
Caminho de Santiago, os quais convidou para participarem na Jornadas Culturais 
“Sant´iago os Caminhos do Património” que terão lugar de 30 de Junho a 2 de Julho do ano 
em curso, em Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que visitou a exposição “Santiago – Ponto de Encontro”, cujos 
organizadores adoptaram a mesma a linha gráfica da Exposição “No Caminho sob as 
Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela”, realizada em Santiago do Cacém, no 
ano de 2007, visitando também o Museu das Peregrinações, cujo acervo está relacionado 
com tudo o que tenha a ver com o culto de Santiago e está em constante evolução.-----------  
Concluiu, referindo que aquela visita ultrapassou todas as expectativas.------------------------  
Os Senhores Vereadores Óscar Ramos, Arnaldo Frade e Carlos Pereira Dias, referiram a 
importância para o Município das iniciativas desenvolvidas no âmbito daquela parceria, 
considerando que deverá ser dada continuidade à mesma.-----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos, tendo em conta a sua 
urgência: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Deslocação a Santiago de Compostela – Comemorações do Dia da Europa na Cidade 
-Projecto Santiago Une - Agradecimento à Junta da Galiza.----------------------------------  
- Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e Dez/Dois Mil e 
Treze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez.-------------------------------------------  
- Reabilitação Urbana de S. Francisco - Sector D – Erros e Omissões. ---------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de Maio do 
ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 727.137,83 € (Setecentos e vinte e sete mil cento e trinta 
e sete euros e oitenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.337,71 € (Trezentos e sessenta e um mil trezentos 
e trinta e sete euros e setenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Deslocação a Santiago de Compostela – Comemorações do Dia da Europa 
na Cidade – Projecto Santiago Une – Agradecimento à Junta da Galiza ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Espanha/Galiza/Santiago de Compostela ------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM: Agradecer à Junta da Galiza, através do Conselheiro de Cultura e 
Turismo Roberto Varela Fariña a recepção e receptividade para com a delegação do 
município de Santiago do Cacém que integrava o Presidente da Câmara Municipal 
particularmente quanto a um futuro reconhecimento do troço do Sudoeste Português do 
Caminho de Santiago e a oferta de um exemplar raro do “ Códice Calixtino” o qual passará 
a ser objecto de futura divulgação pública.-----------------------------------------------------------  
DOIS: Agradecer ao Alcaide de Santiago de Compostela toda a carinhosa receptividade e 
acolhimento na recente visita do nosso município integrados no projecto “Santiago Une” 
extensivo ao valioso conjunto de colaboradores do Município de Santiago de Compostela 
que com a nossa delegação privaram. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL -------------------  
ASSUNTO: Primeira reunião geral conjunta SMPC/CDOS - Agradecimento. ----------  
REFERÊNCIA: Serviço Municipal de Protecção Civil.- -- --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta enviada pela Autoridade Nacional de 
Protecção Civil através do CDOS de Setúbal, a agradecer a colaboração prestada pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém através do SMPC, para o primeiro encontro de 
2010 entre os Serviços Municipais de Protecção Civil e o Comando Distrital de Setúbal. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas. ----  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número catorze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.---------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.991,61 € (três mil 
novecentos e noventa e um euros e sessenta e um cêntimos), referente ao custo de seguros 
de viaturas, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade. ------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. -----  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 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: Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez. ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dez, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal.------------------------------------------------------------------------------------  
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 unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da operação – “Requalificação do Laboratório de Águas 
Municipal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a Operação “Requalificação do Laboratório de Águas Municipal 
”, conforme Memória Descritiva e Justificativa em anexo, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e onze, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a forma de execução das componentes, “Fornecimento de Equipamentos de 
Laboratório” e “Plano de Comunicação e Publicidade”, da operação “Requalificação do 
Laboratório de Águas Municipal”, por ajuste directo - Fornecimento de Bens e Serviços, 
conforme tabela anexa. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da operação – “Optimização da Rede de Recolha de 
Resíduos --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a Operação “Optimização da Rede de Recolha de Resíduos” 
conforme Memória Descritiva em anexo, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
2. Aprovar a forma de execução das componentes da operação “Optimização da Rede de 
Recolha de Resíduos”, por Ajuste Directo. ----------------------------------------------------------  
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: Candidatura da operação – “Centro Histórico em espaço rural Alvalade 
Sado”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém.-----------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a Operação “Centro Histórico em espaço rural Alvalade Sado” 
conforme Memória Descritiva em anexo, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
2. Aprovar a forma de execução das componentes da operação “Centro Histórico em espaço 
rural Alvalade Sado”, conforme tabela anexa. ------------------------------------------------------  
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: Candidatura da operação – “Qualificação de São Francisco” ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a Operação “Qualificação de São Francisco” conforme Memória 
Descritiva em anexo, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
2. Aprovar a forma de execução das componentes da operação “Qualificação de São 
Francisco”, conforme tabela anexa. -------------------------------------------------------------------  
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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: Reabilitação Urbana de S. Francisco - Sector D – Erros e Omissões--------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove e Informação noventa e 
um, de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.-------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 08.04.2010 e aprovar da 
execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões referentes a um erro de medição 
na quantidade de calçada miúda (art. 1.13 do capitulo dos Arruamentos) correspondente a 
477 m2, bem como a elaboração de modificação ao contrato (contrato adicional) no valor 
correspondente a 50% dos trabalhos que perfaz um total de 4.495,73€ + IVA (224,79€) = 
4.720,51€ (Quatro mil setecentos e vinte euros e cinquenta e um cêntimos).-------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Durante a execução da obra foi detectado um erro de contas no 
mapa de medições e quantidades colocado a concurso, tendo originado o fornecimento e 
colocação de 477 m2 de calçada miúda a mais. ------------------------------------------------------  
O empreiteiro deveria ter detectado o erro em causa durante a fase de concurso, pelo que, 
não o tendo efectuado, nos termos dos nºs 3 e 5 do artigo 378º e de acordo com o parecer 
jurídico que se anexa, é responsável por 50% do valor dos mesmos tendo em conta o 
regime de co-responsabilização previsto no Código dos Contratos Públicos. ------------------  
Os trabalhos de erros e omissões referidos encontram-se previstos em PPI para 2010 com o 
objectivo n.º 3.3.1.1.2. e projecto n.º 2002/173. -----------------------------------------------------  
Dois: Número 1 e 2 do artigo 61º, nºs 1, 3, 5 e 6 do artigo 378º do Código dos Contratos 
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE VILA NOVA DE 
SANTO ANDRÉ DO INSTITUTO PIAGET. ----------------------------------------------------  
ASSUNTO: “Semana Académica do Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares de Vila Nova de Santo André do Instituto Piaget”- Pedido de 
apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão da Sociocultural – 05/DSC/ 10 – 28.2.2. --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no montante de 1.000€ (mil euros) para a Associação 
de Estudantes do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Vila 
Nova de Santo André, do Instituto Piaget, para apoio à iniciativa “Semana Académica”. ----  
FUNDAMENTOS: 1. Iniciativa de importância sócio/cultural que visa dar a conhecer as 
actividades académicas desenvolvidas naquela Instituição. ---------------------------------------  
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2. Em virtude de se tratar de uma Associação de Estudantes do único Instituto Superior do 
Concelho que é uma estrutura representativa e organizativa dos estudantes que frequentam 
este estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção da Lei nº5- A /2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SANDRO GONÇALVES, JÚLIO DE CAMPOS NUNES, CÂMARA 
MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS, CLUBE ESTRELA DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André no 
ano de 2010 (mês de Março). ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1. – P.3/BMSA/2010, da Divisão Sócio-Cultural. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, conforme lista anexa, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE S. FRANSCISCO DA SERRA --------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para aquisição de palco. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada número 3673 de 18.03.2010.---------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1000€ (mil euros) para a Junta de 
Freguesia de S. Francisco da Serra destinada a apoiar a aquisição de um palco. ---------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei 5/A – 2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Fornecimento de refeições à EB1 de Ermidas Sado pela Associação de 
Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado: Acordo de Colaboração---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde / Informação 
Nº 101/DEASS/SASETEGE/2010. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-05-13                                                                                           8 de 14 

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município e a 
Associação mencionada em epígrafe, conforme documento anexo, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cento e dezasseis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – alínea 1) do número 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
Dois – Alínea d) do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. ---------------------------  
Três – A EB1 de Ermidas não dispõe de Refeitório Escolar nem de condições físicas 
adequadas para o fornecimento de refeições. --------------------------------------------------------  
Quatro – a Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado possui 
essas condições e presta semelhante serviço à população idosa daquela localidade.-----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Refeitórios Escolares 2009/2010 – Transferência de verba para a 
Associação de Pais da EB 1/JI Nº 1 de Vila Nova de Santo André. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSr.23.1.2. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação nº 97/DEASS/SASETEGE/2010 de 2010/04/21. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.116,00 € (mil, cento e dezasseis euros) 
para a Associação de Pais da EB 1/JI Nº 1 de Vila Nova de Santo André, de forma a 
suportar a despesa tida com a aquisição de um fogão para o respectivo refeitório escolar. ---  
FUNDAMENTOS: Um - alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro e alínea l) do número 1 do artigo 64º da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei Nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
Dois – alíneas a) e c) do artigo 4º e números 1 e 4 do artigo 7º do Decreto-Lei Nº 399-A/84, 
de 28 de Dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Cláusula oitava do Protocolo celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Associação de Pais da EB 1/JI Nº 1 de Vila Nova de Santo André. ------------------------------  
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 17/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dezassete, ficando 
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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: Indicação de Representante do Município para integrar a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Santiago do Cacém. ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 104/DEASS/SASS/2010 com o Processo 24.1.1/2 da 
Divisão de Educação Acção Social e Saúde.---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Indicar como representante do Município, para integrar a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Santiago do Cacém, no mandato 2010-2012, a Técnica 
Superior, Maria Manuela Viveiros, licenciada em Investigação Social Aplicada. -------------  
FUNDAMENTOS: 1- Tendo em conta que o presente mandato termina no próximo dia 12 
de Junho;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- De acordo com a alínea a) do art.º17 e artº26 da Lei 147/99 de 1 de Setembro. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Comissão Técnica no âmbito do Regulamento de Apoio para a Realização 
de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada 
Carência Económica. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Inf. 94/DEASS/SASS/2010, com o processo 24.1 do Serviço de Acção 
Social e Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha com a competência delegada por 
despacho n.º042/GAP/2009 de 05/11).-------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar a alteração à Comissão Técnica do Regulamento de Apoio para a 
Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada 
Carência Económica, aprovada por deliberação de 12 de Março 2009, que passa a ter a 
seguinte constituição:---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Comissão Técnica – Vereador Álvaro Beijinha;---------------------------------- 
1º Vogal – Chefe de Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, Robertina Pinela, que 
substituirá o Presidente da Comissão nas suas faltas ou impedimentos;-------------------------- 
2º Vogal - Técnica Superior da Divisão de Educação Acção Social e Saúde, Filomena 
Marquês Martins;--------------------------------------------------------------------------------------- 
3º Vogal - Técnica Superior da Divisão de Gestão Urbanística, Ana Malão;-------------------- 
4º Vogal - Assistente técnico da Divisão de Gestão Urbanística, Leonel Silva.----------------- 
Suplentes:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnica Superior da Divisão de Educação Acção Social e Saúde, Manuela Viveiros; --------  
Técnica Superior do Gabinete Jurídico, Mónica Aguiar;------------------------------------------ 
Assistente Técnico, Carlos Manuel Gil de Sousa;--------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- Os actos administrativos são passíveis de alteração nos termos do 
artigo 147.º do Código do Procedimento Administrativo; ----------------------------------------  
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2- A análise das candidaturas, no âmbito do Regulamento de Apoio para a Realização de 
Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 
Económica, é efectuada pela Comissão Técnica, criada ao abrigo do n.º1 do artigo 7.º do 
referido Regulamento;---------------------------------------------------------------------------------- 
3- De acordo com a Inf. 94/DEASS/SASS/2010, com o processo 24.1 do Serviço de Acção 
Social e Saúde.------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Apoio ao Comércio Local – Santos Populares 2010 -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 14.3.5/1 Iniciativas Promovidas do Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2010 ------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1.º Tomar conhecimento do apoio prestado à iniciativa referida em epígrafe, 
nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A contratação à EDP, de um quadro eléctrico, montagem e desmontagem; -----------------  
b) Sonorização na Rua das Lojas durante o mês de Junho; ----------------------------------------  
c) Fornecimento, montagem e desmontagem de um palco; ----------------------------------------  
d) Fornecimento das grades (baias) no dia 04 de Junho, para permitir o encerramento ao 
trânsito da Rua das Lojas com passagem assegurada para a circulação de veículos de 
emergência, e sinalização de estacionamento proibido para que as autoridades possam 
actuar em conformidade, nos dias: --------------------------------------------------------------------  
- 05 e 06 de Junho a partir das 16h00 para montagem e decoração da rua;----------------------  
 12, 19 e 26 de Junho a partir das 17h00 para realização dos arraiais; ---------------------------  
 09 e 12 de Julho a partir das 16h00 para desmontagem das decorações;------------------------  
e) Disponibilização de viatura para transporte de mesas e cadeiras no dia 11 de Junho para 
apoio à iniciativa; ----------------------------------------------------------------------------------------  
f) Limpeza da rua no início dos dias 13, 20 e 27 de Junho;----------------------------------------  
g) Dumper com areia para segurar o mastro e um bidão; ------------------------------------------  
h) Publicidade na Antena Miróbriga;------------------------------------------------------------------  
i) Publicidade com imagem gráfica da iniciativa pelo Concelho de Santiago do Cacém; -----  
j) Contratação de grupo(s) ou indivíduo(s) para a realização de arraiais;------------------------  
k) Colocação de faixas no início e no fim da Rua das Lojas;--------------------------------------  
l) Comparticipação pela Câmara Municipal na aquisição de festões para decoração. ---------  
2.º Isentar a organização da iniciativa do pagamento das taxas previstas no Regulamento de 
Taxas em vigor na área do Município, relativas à obtenção de licença especial de ruído e 
alvará de licença em recinto aberto na via pública para os três arraiais, a realizar nos 
próximos dias 12, 19 e 26 de Junho, no valor de 65,46€, de acordo com a seguinte 
descrição:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Recepção dos pedidos e organização processual – 13,32€ (4,44€ x3);------------------------  
b) Licença especial de ruído – 34,77€ (11,59€ x3); -------------------------------------------------  
d) Alvará de licença em recinto aberto na via pública – 17,37€ (5,79€ x3). --------------------  
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FUNDAMENTOS: 1.º Considerando a exposição apresentada pelos empresários locais 
organizadores da iniciativa, anexa ao processo, a solicitar apoio à Câmara Municipal;-------  
2.º Considerando as competências da DDET/GAE, artigos 55.º e 56.º do Regulamento de 
Serviços Municipal, no âmbito de organização de seminários, palestras e/ou outros 
direccionados para as actividades económicas;------------------------------------------------------  
3.º De acordo com a informação n.º 125/DDET/GAE/2010 anexa ao processo; ---------------  
4.º De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2010 de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal “apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.”; ----------------------------------------  
5.º De acordo com o regulamento de taxas em vigor no Município de Santiago do Cacém. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Alterações dos Spreads praticados pelo FAME----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2006. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA:1 - Revogar a deliberação, aprovada em reunião de Câmara de 12-11-2009, 
sobre o assunto em epígrafe; ---------------------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar as condições de alteração dos spreads apresentados pela ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento-----------------------------------------------------------------------------------------  
Regional do Alentejo, S.A. através do ofício ref.ª saída/2010/164 de 24-02-2010: os spreads 
máximos,passam a ser até 2.5 e as novas comissões de garantia com as sociedades de 
garantia mútua, passam a ir até aos 2%. --------------------------------------------------------------  
3 - Os spreads mencionados no ponto dois da proposta são aceites com a condição dos 
mesmos serem reajustados para baixo quando a conjuntura Económica/Financeira se altere 
e que esses spreads sejam apresentados como limite máximo e não como regra sempre a 
aplicar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1 - Necessidade de renegociar as condições com os agentes financeiros 
envolvidos no Programa do FAME -------------------------------------------------------------------  
Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tendo em conta a conjuntura económica do 
país e do mundo em dificuldade gerada pela crise internacional, conforme exposto no ofício 
ref.ª 2010/164,remetido em 24 de Fevereiro de 2010 pela ADRAL, anexo ao processo; -----  
2 - De acordo com o exposto nas informações n.º 87/GAE/DDET/2010 de 10-03-2010 e n.º 
22 de 28-01-2010, anexas ao processo; ---------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresado Concelho de Santiago do Cacém, celebrado em 20 de Novembro de 
2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Números de Polícia para a Rua Bairro Zeca Afonso e Travessa Zeca 
Afonso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03/2009/262/0, de sete de Outubro de Dois Mil e Nove, da 
Divisão de Gestão Urbanística – Serviço de Fiscalização.-----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os Números de Polícia assinalados em Planta anexa, para: -----------  
1 – Rua Bairro Zeca Afonso, nºs Pares – 2, 4 e 6;---------------------------------------------------  
2 – Travessa Zeca Afonso, nºs Ímpares – 1 e 3. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FERNANDO MIGUEL NUNES MARTINS GREGÓRIO ------------------  
ASSUNTO: Cedência de posição sobre o lote nº 39 do Loteamento Municipal do 
Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 15.01-02/2009 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o senhor Fernando Miguel Nunes Martins Gregório, a ceder a sua 
posição na aquisição do Lote n.º 39 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 
Cercal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3 902º, da freguesia do Cercal do 
Alentejo, para a empresa REPSABOIA, Unipessoal Lda, sendo esta a celebrar a escritura de 
compra e venda. ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo requerente, e uma vez que este 
constituiu a empresa da qual é o único sócio e gerente, sendo esta quem vai desenvolver a 
actividade no lote.----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - 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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Projecto De Requalificação Da Praça D. Manuel I – Alvalade.---------------  
REFERÊNCIA: Informação número trinta e um do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de sete de Maio de dois mil e 
dez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o projecto de requalificação da Praça D. Manuel I, em Alvalade, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dezoito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea q) do número 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do 
Alentejo, Fase 0, lotes 12 a 21.-------------------------------------------------------------------- ---  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, Fase 
0.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 06/2010 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao loteamento Municipal do Parque Empresarial do 
Cercal do Alentejo, Fase 0, que consiste na adequação das dimensões do polígono de 
implantação previsto para os lotes 12 a 21 e o seu alinhamento, conforme documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dezanove, 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 nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Decreto Lei 555/99 de 16 
de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------- 
O período de discussão pública nos termos do disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei 
380/99 de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro, já decorreu não tendo sido apresentados quaisquer tipos de reclamações ou 
sugestões.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento Municipal do Complexo Desportivo de Vila 
Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Complexo Desportivo, Vila Nova de Santo 
André.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 05/2010 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de  Administração Urbanística. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao loteamento Municipal do Complexo Desportivo de 
Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
03866/160904 da freguesia de Santo André, que consiste em alterar alguns parâmetros 
urbanísticos do lote nº 4 e a dimensão de algumas áreas já previamente cedidas ao domínio 
público, conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
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cento 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 nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Decreto Lei 555/99, de 
16 de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 04 de Setembro, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------- 
O período de discussão pública nos termos do disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei 
380/99 de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro, já decorreu não tendo sido apresentados quaisquer tipo de reclamações ou 
sugestões. -------------- -----------------------------------------------------------------------------------  
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 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.-------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


