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ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA CATORZE DE JUNHO DE DOIS 
MIL E SETE --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e sete nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, 
Manuel Botelho Mourão, José António Alves Rosado e Maria dos Anjos Amador Raposo 
Polícia, 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, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número vinte e dois, da 
reunião anterior, tendo sido aprovada, por unanimidade.------------------------------------------- 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente e 
do Senhor Vereador Álvaro Beijinha, porque foram participar no XVII Congresso da 
ANMP, nos Açores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------- 
RELANÇAMENTO DO PROJECTO “ATREVE-TE” ---------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia considerou que esta fase de relançamento 
daquele projecto seria um bom momento para fazer a análise das iniciativas realizadas no 
âmbito do mesmo, nomeadamente as feiras, as quais merecem alguma reserva relativamente 
ao cumprimento do seu objectivo: a revitalização dos mercados Municipais, dado que, por 
falta de público, deixaram de se fazer nos mercados, passando a ter lugar nas praças mais 
movimentadas e começaram a transformar-se num negócio de particulares, porque algumas 
pessoas, com vencimento regular, aproveitaram a iniciativa para, nos fins-de-semana, 
venderem alguns objectos que não querem. ---------------------------------------------------------- 
Acrescentou que, sendo esta uma iniciativa para jovens, devia haver mais alguma 
capacidade criativa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que a revitalização dos mercados Municipais seria 
apenas uma das ideias subjacente a esta iniciativa.-------------------------------------------------- 
Mais referiu que a mudança para um espaço exterior tem a ver com a necessidade de dar 
mais visibilidade à iniciativa. --------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que a mesma poderá ser reavaliada, e informou que são muito reduzidos os 
meios que a Câmara Municipal disponibiliza para esta iniciativa. -------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu concordar que se faça a avaliação da 
iniciativa, o que poderá permitir dar um rumo diferente à mesma. ------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que revitalizar significa dar vida a 
algo que a não tem, pelo que, se este era um dos grandes objectivos valorizador do projecto 
e a partir do momento que se verifica que não há público muda-se para outro sítio, significa 
que não se trabalhou no sentido de alterar aquela situação, para cumprir com o objectivo.--- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BALANÇO DA SANTIAGRO 2007 ---------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou o Senhor Vereador José Rosado sobre o 
balanço que faz da Santiagro 2007, na sua qualidade de Presidente da Negdal. ---------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que era sua intenção dar conhecimento nesta 
reunião do balanço geral que a Direcção da Negdal fez daquele Certame, informando que a 
mesma concluiu que foi cumprido o objectivo de revitalização da Santiagro, acrescentando 
que houve uma viragem positiva, o que obriga a uma responsabilidade acrescida 
relativamente ao futuro, pelo que já começaram a trabalhar no próximo Certame.------------- 
Mais referiu que o balanço é positivo e informou que as entradas contabilizadas são de 
cerca de quarenta e nove mil e trezentas, entre bilhetes vendidos e convites, pelo que 
concluíram que foi a melhor Feira desde dois mil e dois. ------------------------------------------ 
Informou que o resultado do inquérito feito aos expositores, mostra que os mesmos 
consideraram positiva a sua presença na Feira. Os colóquios foram bastante participados. A 
Gala Equestre fez a diferença, em termos de qualidade, tendo sido do agrado dos visitantes, 
assim como os espectáculos musicais, a noite de fados, as tasquinhas, o leilão de bovinos e 
o sorteio da viatura, acrescentando que estas últimas iniciativas tiveram lugar pela primeira 
vez e, tendo em conta o sucesso das mesmas, voltarão a fazer parte do programa no futuro.- 
Referiu também que há que enaltecer o esforço das pessoas envolvidas, nomeadamente os 
trabalhadores da Câmara Municipal que foram inexcedíveis. ------------------------------------- 
Referiu ainda que o resultado financeiro foi positivo, cobrindo as despesas, mas há contas 
por liquidar relativas aos défices de certames anteriores. ------------------------------------------ 
Acrescentou que a Direcção da Negdal está aberta a sugestões para as próximas edições da 
Santiagro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que as informações dadas pelo Senhor 
Vereador José Rosado traduziram o que é o sentimento geral, de que esta edição da 
Santiagro foi mais participada, e considerou que os espectáculos contribuíram para levar 
mais pessoas à Feira. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que este é o caminho que deve ser seguido e que poderão ser melhorados 
alguns aspectos nomeadamente, o funcionamento das tasquinhas e uma maior representação 
de produtos regionais e artesanato.--------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que houve um salto qualitativo neste 
Certame, pelo que é preciso aproveitar o esforço e o investimento feito para que as 
próximas edições correspondam às expectativas criadas. ------------------------------------------ 
Mais referiu que também notou que havia falta de produtos regionais, sugerindo que fosse 
criado um espaço para uma mostra conjunta de produtores da região. --------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que será tida em conta a sugestão, mas que alguns 
produtores e artesãos preferem participar na Feira do Monte. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HIGIENE E SALUBRIDADE URBANA---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que a viatura para lavagem de contentores já está 
a operar desde o início do mês em curso. ------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia treze de Junho 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 953.912,00 € (novecentos e cinquenta e três mil 
novecentos e doze euros) -------------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 389.221,37 € (trezentos e oitenta e nove mil duzentos 
e vinte e um euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL ---------- 
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ASSUNTO: Projecto de diploma que estabelece o regime jurídico das Associações de 
Municípios ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Av. Dr. Manuel Arriaga nº 6 – 2º Esqº - Setúbal ---------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito do ano de mil novecentos e noventa e oito 
do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do parecer enviado pela Associação de Municípios 
da Região de Setúbal à Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente ao 
assunto em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO ------------------------------ 
ASSUNTO: Novo horário dos comboios ----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua 25 de Abril nº 2 – Ermidas Sado ----------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pela Junta de Freguesia de 
Ermidas Sado ao Senhor Presidente do Conselho de Gerência da CP relativamente ao 
assunto em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Encerramento do SADU de Santiago do Cacém e Conservação das 
Estradas Nacionais 389 e 390 ------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO dos requerimentos entregues pelos Senhores Deputados, 
Francisco Lopes e Bruno Dias, no dia 09/05/2007 na Mesa da Assembleia da República 
relativamente ao encerramento do SADU de Santiago do Cacém e a necessidade de repor o 
funcionamento desse serviço, e sobre a conservação das estradas nacionais 389 (Cercal do 
Alentejo / Colos) e 390 (Barragem de Campilhas). ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” ------------------------------------ 
ASSUNTO: Encerramento do SADU de Santiago do Cacém --------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do requerimento dirigido ao Ministério da Saúde pelo 
Senhor Deputado Álvaro Saraiva, em 14/05/2007, relativamente ao encerramento do SADU 
de Santiago do Cacém.----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Constituição de servidão administrativa sobre o prédio de natureza mista 
denominado “Ao Rio da Figueira” e “Encosta do Castelo”------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e sete do Gabinete Jurídico da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Retirar para reapreciação. ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimento dois mil e sete / 
dois mil e dez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimento dois mil e 
sete / dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número noventa e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------- 
2. Submeter a primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e sete/dois 
mil e dez à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU. Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó 
Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Primeira Revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e sete dois / mil 
e dez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a primeira revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e sete 
/dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
noventa e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a primeira revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e sete/dois mil e 
dez à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU. Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó 
Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento de dois mil e sete ------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a primeira revisão ao Orçamento de dois mil e sete, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número noventa e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Submeter a primeira revisão ao Orçamento dois mil e sete à Assembleia Municipal. ------ 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU. Três abstenções do Senhor Vereador Pedro do Ó 
Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) entre a Receita 
Corrente e de Capital ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Definir uma percentagem de 65% do Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(FEF) para o valor a transferir como Transferência corrente no ano de 2008.------------------- 
2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a forte pressão sobre as despesas correntes.---------- 
2. De acordo com o nº 3 do artigo 25º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro. ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Rejeitada a proposta-------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado e três votos contra, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do 
PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.  
JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: O Senhor Vereador Manuel Mourão declarou que a 
posição dos Vereadores do PS tem a ver com uma questão de princípio, porque consideram 
que deve ser feito um esforço para a diminuição das despesas correntes, esforço esse visível 
no Orçamento para 2007, acrescentando que esta Transferência prejudica o investimento. -- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, declarou que esta tendência de encostar a 
percentagem ao máximo permitido por lei tem que ser corrigida, pelo que, não podia deixar 
de votar contra, porque considera que este não deve ser o caminho a seguir. ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICÍPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.500.000, 00 Euros ------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Efectuar contrato de Empréstimo de Longo Prazo com o Banco Português 
de Investimento (BPI), até ao montante de 1.500.000,00 Euros para financiamento do 
projecto da ZIL do Cercal. ------------------------------------------------------------------------------ 
Prazo Global – Até 20 anos ----------------------------------------------------------------------------- 
Período de utilização e diferimento – Até 2 anos ---------------------------------------------------- 
Taxa de Juro – Euribor a 1 mês, acrescida de um “spread” de 0,04% ---------------------------- 
Reembolsos – Prestações mensais e postecipadas, constantes de capital e juros.--------------- 
Garantia – De acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------- 
2. Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do empréstimo nas condições referidas no 
ponto um. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A proposta do Banco Português de Investimento é a mais vantajosa.--- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU. Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó 
Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Imputação ao Município das despesas com pessoal do quadro próprio e 
outro da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS)-------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de Santiago 
do Cacém (0,36% - 502,76 euros), das despesas com pessoal do quadro próprio e outro da 
AMRS para o ano de 2007, de acordo com as deliberações dos órgãos da AMRS. ------------ 
2. Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 33º da Lei nº 11/2003, de 13 de 
Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do 
PSD e duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Imputação ao Município das despesas com pessoal do quadro próprio e 
outro da Associação de Municípios do Litoral Alentejo (AMLA) ---------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de Santiago 
do Cacém, das despesas com pessoal do quadro próprio e outro da AMLA para o ano de 
2007, no montante de 26.518,18 euros, (vinte e seis mil quinhentos e dezoito euros e 
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dezoito cêntimos), equivalente a um quinto do total, de acordo com as deliberações dos 
órgãos da AMLA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 33º da Lei nº 11/2003, de 13 de 
Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do 
PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Imputação ao Município das despesas com pessoal do quadro próprio e 
outro da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (AMBAAL)-- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de Santiago 
do Cacém, das despesas com pessoal do quadro próprio e outro da AMBAAL para o ano de 
2007, sendo de 2,20% e 13.798,06 euros para o pessoal do quadro e 2,20% e 3.361,21 euros 
(três mil trezentos e sessenta e um euros e vinte e um cêntimos) para pessoal fora do 
quadro, de acordo com as deliberações dos órgãos da AMBAAL.-------------------------------- 
2. Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 33º da Lei nº 11/2003, de 13 de 
Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do 
PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Geminação entre as cidades de Santiago do Cacém e Santiago de 
Compostela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e nove do ano de dois mil e dois do Gabinete de 
Apoio à Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o Protocolo de Geminação entre a Cidade de Santiago do Cacém 
e a Cidade de Santiago de Compostela, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número noventa e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pela Senhora Vice - Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a Geminação entre a Cidade de 
Santiago do Cacém e a Cidade de Santiago de Compostela. --------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Em reunião de Câmara de 26/04/2007 foi aprovado, por 
unanimidade, a minuta de protocolo de intenções para a Geminação entre as Cidades de 
Santiago do Cacém e Santiago de Compostela. ------------------------------------------------------ 
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2. De acordo com o teor da certidão do Pleno do Concello de Santiago de Compostela, de 
aceitação do acordo de Geminação com a cidade de Santiago do Cacém, aprovado, por 
unanimidade, na sua reunião de 26/04/2007. --------------------------------------------------------- 
3. Nos termos da alínea d) do nº 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as alterações 
que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Conselho Nacional de Cultura – Secção dos Museus e da Conservação e 
Restauro – Nomeação de Representante ----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 48 / DSC / MM / 2007-------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Nomear como representante do Município de Santiago do Cacém no 
Conselho Nacional de Cultura – Secção dos Museus e da Conservação e Restauro, a 
Técnica Superior de Museografia Fernanda do Vale. ----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A Secção dos Museus e da Conservação e Restauro tem como 
objectivo a definição e desenvolvimento de políticas na área da museologia, conservação e 
restauro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Em conformidade com a alínea n) do nº 1 do art. 21 do D.R. nº 35/2007, de 29 de Março. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador José Rosado, eleitos da CDU. Três abstenções do Senhor Vereador Pedro do Ó 
Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO QUADRICULTURA -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação nº 07 / SAC / DSC com o processo 02/SAC/DSC/2007 – 
15.A.1 da Divisão Sócio Cultural ---------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 10.000,00 € (dez mil euros) para a 
Associação Quadricultura como forma de apoio ao JAZZALÉMTEJO.------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para acompanhamento de refeições e limpeza da 
Sala de Refeições na Associação de Moradores da Aldeia dos Chãos ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 105/DEASS/2007, com o processo nº 23.1.3 ----------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para a Associação de Pais da EB1 de Santiago do Cacém as 
verbas correspondentes aos meses de Maio, Junho e Julho, do corrente ano, no valor de 
571,75 € (quinhentos e setenta e um euros e setenta e cinco cêntimos), relativas ao 
pagamento de 3 horas e 30 minutos / dia à Senhora Maria Luísa Pereira Calado Gamito. ---- 
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FUNDAMENTOS: 1. Compete à Câmara Municipal a gestão dos Refeitórios Escolares do 
1º Ciclo do Ensino Básico, nos termos do artigo 7º do Decreto-lei nº 399-A/84, de 28 de 
Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Por forma a assegurar o fornecimento de refeições às crianças / alunos da EB1/JI da 
Aldeia dos Chãos, evitando que as mesmas se desloquem para o refeitório mais próximo, 
tem sido utilizado o Salão da Associação de Moradores da Aldeia dos Chãos, por cedência 
desta Associação, para além do acompanhamento e limpeza da sala de refeições efectuado 
pela Senhora Maria Luísa Pereira Calado Gamito. -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verbas para realização de visitas de estudo – Ano 
Lectivo 2006/2007 --------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSR.23.6.5/1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde--------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Projecto “Revitalizar A BELLA”, transferência de verbas para a Junta 
de Freguesia de Abela ---------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número dezasseis do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de 01 de Junho de dois mil e 
sete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência dos montantes de 1.001,75 € (mil e um euros e 
setenta e cinco cêntimos) e de 373,85 € (trezentos e setenta e três euros e oitenta e cinco 
cêntimos) para a Junta de Freguesia de Abela, respeitantes aos projectos de Execução de 
Passeio na Margem Poente da EN 390 e de Arranjos Exteriores da Plataforma Junto à 
Ribeira, a tardoz da Junta de Freguesia, respectivamente, aprovados na candidatura ao 
Programa AGRIS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A verba de 1.001,75 € diz respeito à Revisão de Preços da 
empreitada, enquanto que a outra verba de 373,85 € surgiu dado que a empreitada se 
revelou mais cara do que aquilo que estava previsto inicialmente. ------------------------------- 
2. Em conformidade com a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção do artigo 64º nº 
4 alínea a) da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------- 
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 18/DGU/SAU, de dois mil e sete, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cem, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice - 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 19/DGU/SAU, de dois mil e sete, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice - 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J. SILVA LOBO – CONSTRUÇÃO CIVIL LDª . ----------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao Loteamento com alvará nº 2/2006, sito em Rua 
Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado. --------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado. ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 4/2007 da Divisão de Gestão Urbanística.------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento com alvará 2/2006 sito em Rua Manuel 
da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 1177/2007 que consiste na “... diminuição de elevação do 
perfil do Arruamento C...”, na baia de estacionamento existente no mesmo arruamento  “... 
na qual foi removida ... e colocada na Rua Ailton F. Cruz “ (resultando na perda de um 
lugar de estacionamento)  e na “...redução em largura de  uma faixa de zona verde situada  
entre os lotes de habitação plurifamiliar 21, 22, 2 e os lotes de habitação unifamiliar 20, 15, 
14 e 3, conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice - Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido de licenciamento. ----------------------------------------------------------- 
De acordo com o nº 2 do artigo 27º do referido Decreto Lei não há lugar a discussão pública 
uma vez que o requerente é o único proprietário.---------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública da alteração ao Loteamento Municipal para 
Actividades de Lazer. ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal n.º 2/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística e Informação n.º 69/DOTP/07 de 02.05.2007.----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento 
Municipal para Actividades de Lazer, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 03535/091000 da freguesia de Santo André, com a divisão do 
lote existente em três lotes, destinados a comércio/Indústria/Armazéns, sendo que no lote 1 
podem ser instaladas superfícies de comércio retalhista. ------------------------------------------- 
Publicitar a mesma através de Aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços 
do Município e na Junta de Freguesia de Santo André.--------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 
autarquia local, nos termos do n.º 5 do artigo 7º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
estando o mesmo situado em área não abrangida por Plano de Urbanização nem por Plano 
de Pormenor, deverá ser submetido a discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 
77º do Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da 
discussão pública são respectivamente de 8 e 15 dias. ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LUÍS MANUEL PEIXEIRO VICTOR, JOSÉ DANIEL PEREIRA 
RITO ALVES E DANIEL ARMANDO DA COSTA GUERREIRO, ELVINO 
CAEIRO DA SILVA, CONTROLCLIMA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS Ldª E LUÍS FERNANDO PALMINHA FERREIRA 
GONÇALVES. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao loteamento da Estrada ao 
Redor , lotes 16,  25, 31, 41 e 44 – Vila Nova de Santo André.--------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 16, 25, 31, 41 e 44 – Loteamento da Estrada ao Redor – Vila 
Nova de Santo André.------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 12/2007. -------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao loteamento da 
Estrada ao Redor, lotes 16, 25, 31, 41 e 44 – Vila Nova de Santo André, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 3120/19961025, 
3129/19961025, 3135/19961025, 3145/19961025, 3148/19961025, que consiste na 
alteração do polígono de implantação, área de construção e área de implantação nos 
referidos lotes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do nº 2 do 
artigo 27º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 177/01, de 4 de Junho e artigo 77º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de 
Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente 
de 8 e 15 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atribuir lote nº 6 da Expansão IV da ZIL IV de Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-06-14                                                                                           12 de 13 

PROPOSTA: 1. Vender em regime de Direito de Superfície, o lote nº 6 à empresa José 
Jordão, Lda. com área de 1.494,00 m2, da expansão IV da ZIL de Vila Nova de Santo 
André, para desenvolver a actividade de venda de gases e materiais de soldadura. ------------ 
2. O valor do cânone do direito de superfície para os primeiros 5 anos é de 1.299,78 €, (mil 
duzentos e noventa e nove euros e setenta e oito cêntimos) / ano, com redução de 50% nos 
primeiros 3 anos, e será actualizado de 5 em 5 anos de acordo com o respectivo 
regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O empresário é representante da “Air Liquide” no Litoral 
Alentejano e tem as instalações da empresa, numa zona sensível, próximo das Ruínas 
Miróbriga, conforme fotos em anexo. ----------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Indústria Ligeira de 
Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/1990 e pela 
Assembleia Municipal em sessão ordinária de 22/06/1990.---------------------------------------- 
3. Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto-Lei nº 183/89 de 01 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÉLIA MARIA ARSÉNIO PEREIRA GONÇALVES NICOLAU-------- 
ASSUNTO: Transmissão dos lotes nºs 21 e 25 da ZIL de Vila Nova de Santo André --- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-02/2004 do Serviço de Património.------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar a Senhora Célia Maria Arsénio Pereira Gonçalves Nicolau, a 
transmitir o direito de superfície sobre os lotes nºs 21 e 25 da ZIL em Vila Nova de Santo 
André, descritos na C.R.P sob as fichas nºs 0247/190495 e 03317 respectivamente, da 
freguesia de Santo André, para a empresa ADVIPA – Compra e Venda de Imóveis, Lda.---- 
2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente, e tendo em 
consideração que o marido é sócio gerente da referida empresa.---------------------------------- 
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM----------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 096/DEASS/SASS/2007, com o processo nº 03/03-
14.A.1 do Serviço de Acção Social e Saúde. --------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: IDALINA MARIA -------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Intervenção em situação social grave ----------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Casa do Povo H1, Abela -------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 110/DEASS/SASS/2007, com o processo nº 022/04-
14.B.4 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde. -------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Apoiar na reabilitação da habitação, sita no Bairro da Casa do Povo H1 em 
Abela, propriedade da Casa do Povo de Abela, em materiais de construção e mão-de-obra, 
cujo orçamento é de 2.886,71 € (dois mil oitocentos e oitenta e seis euros e setenta e um 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A intervenção é ao nível da pintura interior, instalação eléctrica, portas e caixilhos, 
recuperação de pavimento e construção de instalação sanitária.----------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Trata-se de um realojamento de uma idosa com 94 anos, carenciada, 
sem apoio familiar que residia em contexto degradante. ------------------------------------------- 
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta e cinco minutos. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
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