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ATA NÚMERO TRINTA E OITO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E QUATRO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago 
do Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito e Francisco 
Maria Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Daniela Martins, Norberto Barradas e 
Albano Mestre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e sete, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, por não ter estado presente. -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Daniela Martins, Norberto Barradas e Albano Mestre. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM – BAIRRO DA CARAPINHA – PAVIMENTO DA RUA 
JOSÉ DA GRAÇA. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Munícipe inscrita para o efeito, Senhora Susana 
Soares, a qual referiu que a rua José da Graça, sita no Bairro da Carapinha em Santiago do 
Cacém, esteve durante todo o verão com o pavimento em muito mau estado devido a ter 
sido feita uma vala ao longo da rua, o que causou bastantes incómodos aos moradores 
daquele local.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que recentemente a rua foi asfaltada na parte onde foi feita a vala. Pelo que 
gostaria de saber se a rua irá ficar assim, ou se está prevista a pavimentação da outra parte, 
dado que também se encontra em muito mau estado. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o dono da obra é a empresa Águas de Portugal, a qual 
adjudicou a obra à empresa Consdep, no entanto a Câmara Municipal está a supervisionar 
as várias obras que estão a decorreu.  -----------------------------------------------------------------  
Mais informou já ter falado com o Engenheiro da Câmara Municipal responsável pela 
supervisão dessa obra, para ir ao local verificar o que está a acontecer. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DOS 505 ANOS DO FORAL MANUELINO – FEIRA 
MEDIEVAL  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu ter estado presente no último fim de semana 
na Feira Medieval em Alvalade, tendo dado os parabéns à Câmara Municipal, à Junta de 
Freguesia e à Associação Cultural Amigos de Alvalade pelo excelente evento que 
proporcionaram. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que mais uma vez a Feira Medieval correu muito bem e com 
bastantes visitantes, tendo este ano contado com algumas inovações, nomeadamente a 
inclusão na zona do jardim, no recinto da feira.  ----------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2015-09-24                                                                                             2 de 7 

Referiu ainda que o tempo, de verão, também ajudou e que fez com que muitas pessoas 
passassem por Alvalade neste fim de semana.  ------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu não lhe ter sido possível estar na Feira Medieval, 
no entanto teve conhecimento que mais uma vez este evento foi muito positivo, pelo que 
gostaria de felicitar a organização. ---------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a grande participação neste evento, tal como foi na Feira do Monte, 
demonstra que a economia vai girando, e que há mais confiança e mais consumo por parte 
das pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.364.288,59€ (um milhão trezentos e sessenta e 
quatro mil duzentos e oitenta e oito euros e cinquenta e nove cêntimos) ------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 158.342,36€ (cento e cinquenta e oito mil trezentos e 
quarenta e dois euros e trinta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 
SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Presidente na CPCJ ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do email enviado à Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, sobre a eleição na nova presidente da CPCJ, a comissária Verónica Lopes, que 
iniciou funções no passado 04 de setembro. A secretaria da CPCJ é a Comissaria Gabriela 
Esteves.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito.   --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e cinquenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
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 nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, eleitos da CDU. -------------------------------------------------------  
Duas abstenções, sendo uma do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, e uma 
do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 
de Dois Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e cinquenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas 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 nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, eleitos da CDU. -------------------------------------------------------  
Duas abstenções, sendo uma do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, e uma 
do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e cinquenta e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 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 maioria, com dois votos a favor do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, eleitos da CDU. -------------------------------------------------------  
Duas abstenções, sendo uma do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, e uma 
do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Associação para a Promoção do Turismo de natureza na Costa Alentejana e Vicentina 
– Rota Vicentina   ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de Acordo de colaboração, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento e sessenta, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A Rota Vicentina apresenta-se como uma rede de percursos 
pedestres, sub e inter-regional ao longo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
atravessando os municípios de Santiago do Cacém, Sines, Odemira, Aljezur e Vila do 
Bispo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém deliberou, em 15 de abril de 2010, aprovar a 
integração do Município na parceria “ Rota Vicentina” com vista à implementação de uma 
Grande Rota de Percursos Pedestres e a sua integração na oferta turística da região. ----------  
Cerca de três anos passados desde a sua inauguração oficial, a Rota Vicentina é hoje uma 
realidade no território, incluindo cerca de 400 km, envolvendo formalmente 120 empresas e 
contribuindo decisivamente para estimular a economia local, em particular nos períodos de 
época média e baixa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo na sua génese uma perfeita articulação com as entidades públicas competentes, com 
particular destaque para os municípios abrangidos, importa a formalização desta articulação 
e definição das competências de cada uma das partes. ---------------------------------------------  
De direito: Um: É competência do Municipio de Santiago do Cacém deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
execução de obras de interesse para o municipio, assium como apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 
municipal, conforme o previstoi nas alineas o) e ff), do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao Loteamento Municipal da Zil - Expansão IV – 
Parque Empresarial  -  Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Zil - Expansão IV – Parque Empresarial de Vila Nova de Santo André.  
REFERÊNCIA: Processo n.º2/2015 datado de 17/09/2015 e informação 187/DSCT/2015 
da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal da Expansão IV – Parque 
Empresarial, Vila Nova de Santo André. A alteração consiste na anexação dos lotes 39 e 40, 
descritos na Conservatória do registo predial sob os números 02898/040995 e 
02899/040995, com a área de 2.448,00 m2 e 2.160,00 m2, respetivamente, resultando num 
único lote, denominado lote 39 com a área total de 4.608,00 m2. Não será introduzida outra 
alteração que não seja a anexação destes dois lotes, mantendo-se as áreas máximas de 
implantação e construção permitidas no loteamento para os restantes lotes, conforme 
memória descritiva e plantas, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata 
com o número cento e sessenta e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------  
FUNDAMENTOS: Trata-se de uma operação de loteamento promovida pela autarquia 
local, nos termos do art. 7.º (“Operações Urbanísticas promovidas pela Administração 
Pública”), Secção I (“Âmbito e competência”), Capítulo II (“Controlo Prévio”), do Decreto-
Lei n.º 555/1999 de 16 de dezembro, na sua atual redação, estando dispensada de controlo 
prévio, e não estando sujeita a discussão pública nos termos do n.º 8 do art.º 27.º do referido 
diploma.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos da alínea a), n.º1 do artigo 7.º, do Decreto Lei 555/199, de 16 de dezembro, na 
atual redação, 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 Z) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CELESTINO ABEL CABRAL DA CRUZ -------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 5 da Z.I.L. Expansão III em 
Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº102/1997/DAGF/SAP da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar o senhor Celestino Abel Cabral da Cruz, a transmitir no 
âmbito do processo de partilhas que pretende efetuar, o direito de superfície que possui 
sobre o lote n.º 5, com a área de 432,00 m², sito na Z.I.L. Expansão III em Vila Nova de 
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Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6019º e descrito na C.R.C.P.C.A.  sob a ficha 
n.º 3060/19961021 da freguesia de Santo André, para Cláudia Cristina Marques da Cruz 
Amaral, Filipa Alexandra Marques da Cruz Abreu e Celestino Rodrigo Marques Cruz. ------  
DOIS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  -----  
b) - De acordo com o solicitado pelo requerente; ---------------------------------------------------  
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ MARIA DIAS -----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Oferta de duas peças de artesanato ao Município de Santiago do Cacém --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 80/DSCT/2015 Divisão de Sustentabilidade e 
conectividade do Território -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao Senhor José Maria Dias a oferta de duas peças de 
artesanato, nomeadamente dois carrinhos de mão em madeira com enfusas. -------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza e promove o trabalho 
artesanal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº1 do artigo 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, dada a importância para o enriquecimento das coleções do Município. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Venda de Mapas da Rota Vicentina  -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém --------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.4.6.1 – Turismo/2015/informação turística/Publicações ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar venda de mapa da Rota Vicentina pelo preço fixado pelos 
mesmos de 9,90€. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o exposto na informação nº 085/DSCT/Turismo/2015.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingresso para o concerto de Legendary Tigerman -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 02/AMAC/DCD/2015 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor único de doze euros e cinquenta cêntimos por ingresso. -----  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciara valência do espaço neste domínio. -----------------  
De Direito: Artº 33 nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, zero quatro, zero zero quatro de dois mil e 
quinze(05.04.004/2015) do Serviço Municipal de Proteção Civil.--------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.412,45€ (dois mil 
quatrocentos e doze euros e quarenta e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------  
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 o) do nº 1 do artº 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Lote 15 - Bloco de Garagens no Bairro do Pinhal.  -------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 122/PAT/1997. ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Vender ao senhor Rui Manuel Chainho Nunes, o Lote 15, sito no Bairro 
do Pinhal, em Vila Nova de Santo André, com a área de 24,00 m², inscrito na matriz sob o 
artigo 4670º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel 
de Santiago do Cacém sob a ficha nº 02800/130695, da freguesia de Santo André, destinado 
a edificação de garagem.  -------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atribuir ao imóvel o valor para venda de 3.944,40€. -------------------------------------------  
3 - Que a Câmara Municipal autorize, o pagamento da dívida até ao máximo de quinze 
prestações mensais.  --------------------------------------------------------------------------------------  
4 - Dispensar o munícipe do pagamento dos juros previstos no nº 3 do artigo 3º do 
Regulamento de Venda de Terrenos para Garagens e Equipamento Social em Regime de 
Propriedade Plena no Centro Urbano de Santo André, uma vez que a taxa prevista no 
mesmo é de 13%, o que atualmente está completamente desajustada da realidade, e o preço 
de venda foi atualizado. ---------------------------------------------------------------------------------  
5 - Efetuar o pagamento da primeira prestação na data da celebração da escritura de compra 
e venda do lote de terreno, e que este seja vendido com reserva de propriedade a favor do 
Município, até ao integral pagamento do mesmo. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Conforme o requerido pelo munícipe em 15 de maio de 2014; -------  
2. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze de doze de setembro. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
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