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ATA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E QUINZE. --------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos três dias do mês de dezembro 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, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 
Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 
Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar 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 onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e sete, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente na anterior 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------  
ALVALADE – REDUÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Munícipe presente na Sala de Sessões, inscrita 
para o efeito, Senhora Marina Damásio proprietária do estabelecimento comercial 
denominado O Poço, sito naquela Vila, a qual referiu que tinha recebido um ofício da 
Câmara Municipal, informando sobre a deliberação que determinou a redução do horário do 
seu estabelecimento das quatro para as duas horas, na sequência de denuncias sobre barulho 
e distúrbios no mesmo, questionando sobre quem tinha feito tais denúncias e acrescentando 
que não correspondiam à verdade como podia ser testemunhado pelos seus vizinhos, os 
quais são seus clientes e nunca levantaram problemas. ---------------------------------------------  
Mais referiu que tinha feito um empréstimo para investir no estabelecimento e que já tinha 
retirado a esplanada, considerando que, desta forma, estava sendo posta em causa a 
viabilidade da sua atividade e, consequentemente, o cumprimento dos encargos que 
contraira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da comunicação remetida à Câmara 
Municipal pela GNR, em exercício naquela Vila, onde dão conta das queixas de vizinhos do 
estabelecimento sobre ruídos e distúrbios produzidos junto ao mesmo. Mais informou que a 
Câmara Municipal pediu pareceres às outras entidades, conforme o previsto na 
regulamentação sobre estes processos, nomeadamente à Junta de Freguesia, à Associação de 
Comerciantes e ao Sindicato do Comércio, sendo que, todas foram favoráveis à redução do 
horário do estabelecimento, tendo em conta os motivos invocados. ------------------------------  
Informou ainda que a deliberação foi no sentido do estabelecimento retomar o horário 
normal, não permitindo o alargamento do mesmo até às quatro horas da manhã, porque esta 
autorização é dada na condição de não se verificarem incómodos para os vizinhos. ----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – REDUÇÕES --------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que, sete em cada dez câmaras municipais do País 
e de todas as forças políticas, aderiram ao IMI Familiar. Acrescentou que discordava da 
posição do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre este assunto, considerando 
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importante que durante o ano de dois mil e dezasseis fosse avaliada a possibilidade de 
redução do IMI através desta ou de outra vertente. --------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que continuava a considerar que se tratava de uma medida 
demagógica do Governo que terminou funções, o qual também reduziu as verbas das 
autarquias, porque aquela redução iria beneficiar somente algumas famílias e não teria um 
peso significativo no seu orçamento, defendendo e admitindo a possibilidade da Câmara 
Municipal, no próximo ano, deliberar no sentido da redução da taxa do IMI, para todos, 
com efeitos no seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COSTA DE SANTO ANDRÉ - INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DO 
AMBIENTE NATURAL E RECUPERAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS 
O Senhor Presidente referiu que a Polis Litoral Sudoeste, SA e a Câmara Municipal 
convidavam todos os munícipes para a inauguração daquelas obras que terá lugar no 
próximo sábado, dia cinco de dezembro, às catorze horas e trinta minutos, na Costa de 
Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que não foi fácil concretizar aquelas obras no tempo previsto, devido a vários 
problemas que se levantaram no decurso do processo, sendo que, a questão do alargamento 
do estacionamento não pode ainda ser resolvida, dado que os terrenos necessários são 
privados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que aquelas foram as obras possíveis, tendo em conta o orçamento para as 
mesmas e as condicionantes do Plano da Orla Costeira (POC).  ----------------------------------  
Mais referiu que era de reconhecer o elevado profissionalismo de todas as pessoas 
envolvidas naquelas obras, em geral, sendo de enaltecer, em particular, o empenho da 
Engenheira Inês Alves e do Engenheiro Carlos Araújo, no sentido da resolução dos 
problemas que se foram colocando, para levar a bom termo a concretização das obras 
dentro do prazo estabelecido. ---------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que se tentou ganhar mais alguns lugares de estacionamento e que a Junta de 
Freguesia irá diligenciar junto dos proprietários dos terrenos para condescenderem na 
ocupação de mais algum espaço durante a época balnear. Acrescentou que as pessoas 
também devem estar conscientes de que não podem levar as suas viaturas até à praia, como 
acontece em quase todo o lado. ------------------------------------------------------------------------  
Informou também que no Plano de Pormenor da Costa de Santo André, fora da orla 
costeira, está previsto um parque de estacionamento para quinhentas viaturas, a construir no 
futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que aquela era uma obra aguardada havia mais de trinta anos, a qual 
marcava positivamente o ordenamento da Costa de Santo André, bem como as vertentes 
ambiental e turística. -------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de 
dezembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 321.624,94 € (trezentos e vinte e um mil seiscentos e 
vinte e quatro euros e noventa e quatro cêntimos). --------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 301.822,11 € (trezentos e um mil oitocentos e vinte e 
dois euros e onze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: JOÃO RODRIGUES NOGUEIRA -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão, Alteração do Objeto do Direito de Superfície e Prorrogação 
do Prazo do Lote 26 da Z.I.L. em Vila Nova de Santo André ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº119/DAGF/PAT/1993 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de constituição do Direito de 
Superfície celebrado pelo extinto Gabinete da Área de Sines, através do qual foi cedido um 
lote de terreno com a área de 432,00m2, anteriormente registado sob a ficha nº 
1197/100990, da freguesia de Santo André, com efeitos reportados a 5 de junho de 1999 e o 
seu términus a 26 de janeiro de 2069. -----------------------------------------------------------------  
DOIS - Autorizar o senhor João Rodrigues Nogueira, a transmitir o direito de superfície 
que possui sobre o lote atualmente designado por lote n.º 26, com a área de 572,00 m², sito 
na Z.I.L. em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 021º e descrito na 
C.R.C.P.C.A. sob a ficha n.º 3840/20031120 da freguesia de Santo André, para o senhor 
Luís Miguel da Silva Farinha Anacleto. --------------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a alteração do Objeto do Direito de Superfície do respetivo lote de 
“…Oficina Mecânica e Eletricidade Auto.”, para “Comércio e Serviços” -----------------------  
QUATRO - 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 as 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: TRADE MEDIC S.A. ----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Pormenor – Loteamento Municipal da Zona Industrial 
Ligeira II – Expansão I – Lote 3 – Ermidas Sado - Processo de Loteamento Municipal 
n.º 45004/1997, requerida por Trade Medic S.A. ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II – Expansão I – 
Lote 3 – Ermidas Sado. ----------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento municipal n.º 45004/1997 de 27/03/1997 e 
requerimento n.º 1044/2015 de 20/05/2015 da Divisão do Território Atividades Económicas 
e Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor para o lote 3 do Loteamento Municipal da 
Zona Industrial Ligeira II – Expansão I – Ermidas Sado, requerida por Trade Medic S.A, 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 766/19970718 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o n.º 1936, da freguesia de Ermidas Sado. ----------------------------  
A operação consiste na alteração da localização do portão do lote para dois portões 
localizados nos limites do lote, e supressão de um lugar de estacionamento público, 
conforme memória descritiva e plantas, documentos que são dados como reproduzidos na 
presente ata com o número duzentos e quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -----  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 
sua atual redação: “ As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do n.º de 
lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações 
constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são 
aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis” . ----  
Relativamente à supressão do lugar de estacionamento público, foi efetuado o pagamento 
da respetiva compensação, nos termos do Regulamento Municipal de Taxas em vigor. ------  
Nos termos do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido. --------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 16/DOGU/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número duzentos e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 da 
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 onze horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. -----------------------------------------------------  
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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