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ATA NÚMERO QUARENTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram a Senhora, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, 
Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira 
Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos, às 
nove horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e um, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa, não votou, por não ter estado presente. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE – INFORMAÇÃO ----------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento de que o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal integrou uma delegação da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(ADRAL) em representação do Município, composta por várias entidades, numa visita, em 
curso, à República Popular da China.  --------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – RUA DO ZIMBREIRO – 
REPARAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que aquela Rua continua por reparar, cujo piso se 
encontra danificado, em ambos os lados. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a intervenção está prevista para o final da 
semana em curso. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAMINHO MUNICIPAL 517 – REPARAÇÃO ----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos chamou a atenção para o piso daquela via, o qual está 
danificado na reta que fica próxima da entrada da Aldeia de Santo André. -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – RUA MACHADO DOS SANTOS 
SINALIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que as indicações constantes nas placas de 
sinalização de estacionamento de veículos de pessoas com deficiência, existentes no final 
daquela Rua, a nascente, geravam alguma confusão na sua interpretação. --------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que iria verificar as situações colocadas. -------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de novembro 
do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.312.539,04 € (dois milhões trezentos e doze mil 
quinhentos e trinta e nove euros e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 258.356,31 € (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos 
e cinquenta e seis euros e trinta e um cêntimos). --------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil 
e Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 
com o número cento e quarenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 
com o número cento e quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. --------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número cento e quarenta e 
três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de parcela de terreno destinada à constituição de lugares de 
estacionamento, junto à Rua da Telecom, em Santiago do Cacém. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/300.50.001/2, de 27/07/2018, da Secção de Aprovisionamento e 
Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: 1 - Adquirir à Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., pelo 
montante de 10 000,00€, uma parcela de terreno com a área de 271,70 m2, sita na Rua da 
Telecom, em Santiago do Cacém, a confrontar a Norte com a Rua Dr. João Silva, a Sul com a 
Praça do Mercado, a Nascente com a Rua da Telecom, e a Poente com a MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia, SA. -------------------------------------------------------------------------  
A referida parcela de terreno é desanexada do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2 
434º, descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de 
Santiago do Cacém sob a ficha nº 3116, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------------------------  
2 – A aquisição é efetuada com as condicionantes: -----------------------------------------------------  
a) Reserva de 3 lugares de estacionamento exclusivos para a Meo, S.A.; ---------------------------  
b) É da responsabilidade do Município de Santiago do Cacém, a execução dos trabalhos de 
remoção do jardim existente, assim como a criação dos estacionamentos em causa. -------------  
FUNDAMENTOS: Um – No âmbito do projeto de Requalificação do Mercado e Zona 
Envolvente, cuja área de intervenção integra as candidaturas, “Valorização do espaço Público 
na Avenida Manuel da Fonseca”, “Remodelação do Mercado Municipal de Santiago do 
Cacém e Zona Envolvente” e “Requalificação da Zona Comercial do Centro Histórico”, 
concluiu-se ser necessário dotar de mais espaços de lugares de estacionamento, nas áreas a 
intervencionar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Ao abrigo do previsto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e do 
Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  
Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou, se havia algum parecer 
técnico de um arquiteto paisagista municipal sobre a retirada do espaço verde existente no 
terreno em causa e do enquadramento do edifício ali existente.  -------------------------------------   
Mais referiu que aquela não era a melhor solução para resolver o problema da falta de 
estacionamento, sugerindo que a proposta fosse retirada e que se estudasse a possibilidade de 
construir um piso, para estacionamento, no parque sito nas traseiras dos prédios da Petrogal, a 
norte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente informou que no processo consta uma informação com o parecer 
de uma arquiteta paisagística.  -----------------------------------------------------------------------------  
Esclareceu também que não se tratava de um espaço verde, mas somente de uma vedação de 
arbustos, a qual nem sempre era cuidada, causando problemas a quem circulava no passeio 
junto à mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a falta de estacionamento na Cidade era uma realidade e que a proposta 
apresentada ia no sentido de melhorar a situação, considerando contraditória a posição do 
Senhor Vereador Óscar Ramos relativamente a esta questão, dado que, em intervenções 
anteriores, tinha referido que era necessário criar mais lugares de estacionamento. ---------------  
Referiu ainda que no projeto de requalificação daquela zona da Cidade está prevista a criação 
de espaços verdes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que na sua intervenção deu um contributo para uma 
solução menos negativa para a criação de estacionamento, considerando que não havia 
qualquer contradição na mesma. --------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que considerava que a obra de requalificação prevista para aquela zona da 
Cidade não era prioritária. ----------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a Av. Manuel da Fonseca tinha árvores muito grandes que a Câmara 
Municipal mandou cortar, colocando vasos no seu lugar, quando devia ter plantado árvores 
mais pequenas, acrescentando que junto às Piscinas Municipais foram cortados eucaliptos 
seculares e foram também cortadas duas tílias na Rua Professor Egas Moniz, considerando 
que as mesmas deviam de ter sido preservadas por quem diz defender as zonas verdes. ---------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres observou que compreendia perfeitamente a frustração do 
Senhor Vereador Óscar Ramos, o que o levava a criar o odioso contra o Executivo 
permanente, lembrando que foi este que ganhou as eleições com base nas propostas que 
apresentou à população.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Mais observou que estava em causa um espaço sem qualquer ocupação e pouco cuidado, 
acrescentando que a Câmara Municipal não fazia atentados ao ambiente e que tinha muito 
orgulho nas equipas que cuidam todos os dias dos inúmeros espaços verdes do Município. ----  
Referiu ainda que o Executivo Municipal que governa a Autarquia tudo fará para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e para tornar o Município de Santiago do Cacém mais atrativo, 
com esta e outras medidas que se seguirão.  -------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos observou que o problema de falta de estacionamento na 
Cidade estava identificado, considerando que a solução proposta contribuía para a criação de 
mais alguns lugares, acrescentando que seria também de ponderar a solução apresentada pelo 
Senhor Vereador Óscar Ramos, acrescentando que concordava com o mesmo relativamente à 
prioridade das obras de requalificação previstas para aquela zona. ----------------------------------  
Mais observou que lhe parecia que a Cidade estava a ficar com menos árvores e que seria de 
se fazer um estudo para apurar quais as espécies mais indicadas para este espaço urbano. ------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que não podia concordar com o Senhor Vereador 
Óscar Ramos nesta matéria, começando por esclarecer que o estacionamento junto aos prédios 
da Petrogal foi criado para os moradores dos mesmos e que a sugestão apresentada custaria 
muitos milhares de euros, o que não significava que a mesma não pudesse vir a ser avaliada. 
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Relativamente ao corte de árvores, esclareceu que as árvores que existiam na Av. Manuel da 
Fonseca eram de crescimento rápido e que as pernadas entravam nas varandas dos prédios, 
sendo que, foram algumas vezes podadas o que levou à sua deterioração, caindo algumas 
sobre as viaturas estacionadas naquele local, o que motivou abaixo-assinados dos moradores, 
para que fossem cortadas. Acrescentou que gostaria que os eleitos do PS e de outras Forças 
Politicas também se preocupassem com o problema das árvores caírem e, eventualmente, 
atingirem pessoas ou viaturas, como aconteceu recentemente. ---------------------------------------  
Esclareceu ainda que a decisão de colocar os vasos na Av. Manuel da Fonseca, teve em conta 
a sugestão feita por comerciantes daquela zona, depois de terem sido informados que a 
Câmara Municipal não iria, de imediato, substituir as árvores cortadas, porque estavam 
previstas obras de requalificação daquela zona que obrigariam à retirada das mesmas. 
Informou também que foi preciso cortar os eucaliptos, cujos troncos estavam podres, 
originando a queda de pernadas. ---------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que a decisão do corte das tílias e de outras árvores tem como base 
pareceres técnicos, não sendo feito sem critérios, acrescentando que estava na Câmara 
Municipal para defender os interesses dos munícipes. -------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que concordava que as árvores fossem limpas e 
cortadas quando o seu estado apresente perigo. ---------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Aquisição da parcela de 
terreno da MEO, SA – A aquisição da parcela de terreno junto à Rua da Telecom, pretende 
transformar este espaço de jardim em estacionamento. ------------------------------------------------  
A passagem deste espaço ajardinado para estacionamento é uma má solução e mau princípio 
para que deve dar o exemplo, se não vejamos: ----------------------------------------------------------  
Esta aquisição pretende minimizar a má opção e os efeitos negativos que esta operação vai ter, 
e que a maioria CDU por teimosia, pouco rigor, e pouca sensibilidade pretendem levar a cabo; 
A destruição deste jardim descaracteriza a zona e descaracteriza o prédio; -------------------------  
Os Santiaguenses gostavam da sua cidade, pese embora a necessidade de alcatroamento de 
algumas ruas, melhoramento dos passeios, replantação de árvores, aumento de 
estacionamentos e criação de mais espaços verdes, nomeadamente na Avenida Manuel da 
Fonseca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aquilo que o executivo pretende fazer é a destruição do edificado, é a descaracterização da 
cidade, sem qualquer contrapartida – não fica mais bonita, nem tão pouca mais prática. --------  
A verba que se pretende gastar é absolutamente escusada, impedindo que o valor seja 
utilizado em prol de obras urgentes e necessárias. ------------------------------------------------------  
E, enquanto estiverem partindo passeios, impedindo os estacionamentos e destruindo jardins 
sabe-se lá por quanto tempo (só as Ruas Conde Ferreira e do Hospital estão há mais de um 
ano em obras com todas as consequências nocivas para os seus moradores), a vida nessas 
Zonas para e o comércio, já de si moribundo, morrerá por completo! -------------------------------  
E tudo isto para criar 10 (dez) estacionamentos em substituição dos 30 (trinta) que cessaram 
na zona envolvente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
O nosso concelho ainda carece de infraestruturas básica em diversos pontos, incluindo dentro 
de perímetro urbano de Santiago do Cacém, que ainda não estão ligados a rede de águas 
residuais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O nosso concelho merece mais e melhor. Merece um executivo capaz de lidar com os fundos 
que a União Europeia nos coloca ao dispor e muito custaram a conquistar e devem ser 
empregues de forma muito criteriosa e rigorosa; --------------------------------------------------------  
Infelizmente, não existe o controlo por parte da UE e, fica ao livre arbítrio de cada um fazer o 
que entender; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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É para nós lamentável esta opção por uma intervenção, inoportuna, de destruição do que está 
bem, sem perspetivas de futuro, provavelmente, por considerarem que por ser visível pode 
potenciar e captar votos! ------------------------------------------------------------------------------------  
Aproveitamos para lembrar a posição e contributos avançados sobre a requalificação da 
Avenida Manuel da Fonseca e envolventes contidos na nossa proposta de 3 de maio de 2018 
cujo conteúdo reiteramos. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pelo exposto e tendo em conta a manifesta divergência que nos separa sobre o presente e o 
futuro para o nosso Concelho, votamos contra as alterações que pretendem para esta zona”. ---  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SILVIA MARIA RODRIGUES MOTA ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de 1ª Transmissão do Imóvel ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Zimbreiro Lote nº 1 em Vila Nova de Santo André ------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/338, de 30/10/2018, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, requerido por Silvia Maria Rodrigues Mota. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: 1- Certificar que a operação de loteamento onde se localiza o lote 1 da Rua do 
Zimbreiro em Vila Nova de Santo André, foi promovida pela Câmara Municipal e como tal 
não foi efetuado o procedimento de receção provisória das obras de urbanização, nem foi 
prestada caução para garantir a execução das mesmas. ------------------------------------------------  
2- As obras de urbanização encontram-se executadas. -------------------------------------------------  
3- Emitir certidão em conformidade com o ponto 1 e 2. -----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1- De acordo com o artigo 49.º, n.º 2 do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação (RJUE), na sua atual redação, não podem ser realizados atos de primeira 
transmissão de imóveis construídos nos lotes ou de frações autónomas desses imóveis, sem 
que seja exibida certidão emitida pela câmara municipal, comprovativa da receção provisória 
das obras de urbanização ou da prestação de caução suficiente para garantir a boa execução 
das obras de urbanização aprovadas. ----------------------------------------------------------------------  
2- A operação de loteamento que deu origem ao lote 1 da Rua do Zimbreiro foi promovida 
pela Câmara Municipal e como tal está isenta de procedimentos de controlo prévio, nos 
termos do artigo 7.º do RJUE. -----------------------------------------------------------------------------  
3- As obras de urbanização do loteamento encontram-se executadas. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INSTITUTO PIAGET CRL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Desenho Urbano do Loteamento n.º 02/2017/5 em nome do Instituto Piaget 
CRL – Zona de Industria Ligeira – Santo André – Vila Nova de Santo André. -------------  
LOCALIZAÇÃO: Zona de Indústria Ligeira – Santo André – Vila Nova de Santo André. ----  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2017/5 de 12/09/2017 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ------  
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento n.º 02/2017/5, para a Zona de 
Indústria Ligeira – Santo André – Vila Nova de Santo André, prédio descrito na conservatória 
do Registo Predial sob o n.º 3617/20010130, da respetiva freguesia, conforme memória 
descritiva e planta síntese, documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o 
número cento e quarenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. -------  
A operação de loteamento consiste na constituição de 3 lotes, numerados de 1 a 3, destinados 
respetivamente a Serviços / Equipamento /Serviços / Armazém e Serviços / Indústria / 
Equipamento / Armazém, sendo o lote 3 a reverter para o Município de Santiago do Cacém, 
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conforme já deliberado em reunião de Câmara de 16/11/2017 e aprovado em Assembleia 
Municipal de 23/11/2017. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (RJUE), na sua atual redação, deve ser apresentada comunicação prévia para a 
realização das respetivas obras de urbanização no prazo de um ano a contar da notificação do 
ato de licenciamento do loteamento, sob pena de caducidade do mesmo. --------------------------  
2- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 76.º do RJUE na operação de loteamento que 
exija a realização de obras de urbanização, é emitido um único alvará, que deve ser requerido 
no prazo de um ano a contar da comunicação prévia das obras de urbanização. -------------------  
3- Foi feita consulta pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RJUE e artigo 29.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido apresentada oposição 
escrita à operação de loteamento ou entregues reclamações, sugestões ou observações. ---------  
4- Nos termos do artigo 23.º do RJUE, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de 
licença de loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA MANUELA CASA BRANCA ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Oferta de peça etnográfica. --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Nº 2018/300.50.003/15. Informação nº 22113 -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer à munícipe Maria Manuela Casa Branca, pela oferta ao 
Museu Municipal de 1 mala, de senhora, feita artesanalmente em cana fina, 1ª metade do 
século XX. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
preservação do património móvel no âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de 
preservar a memória e a tradição da região. -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALEXANDRE FAUSTINO ------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Oferta de três postais antigos sobre Santiago do Cacém --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/300.50.003/13 --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao munícipe Alexandre Faustino a oferta ao Museu 
Municipal de três postais antigos sobre Santiago do Cacém: Cadeia Comarcã (1935). Vista 
geral de Santiago (1933). Estação de Caminhos-de Ferro e antigo hospital Conde Bracial.------  
FUNDAMENTOS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
preservação do património móvel no âmbito do Património Cultural e Histórico, contribuindo 
para a salvaguarda da memória local e regional. --------------------------------------------------------  
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 
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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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e vinte e cinco minutos. ---------------------------------------------------- --- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, e por mim, Maria da 
Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica na Secção de Administração Geral, 
exercendo as funções de Secretária Substituta.-- --------------------------------------------------------  
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

_______________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


