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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO 
DIA VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E NOVE.---------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos 
Amador Raposo Polícia Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  
 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Arruamento a Sul da EBI Frei André da Veiga --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação graciosa sem direito a revisão de preços pelo período de 
17 dias, ficando a conclusão para o dia 17/07/2009. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Art.º 151º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.-------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Rotunda da Avenida de Sines – Santo André ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa Vibeiras- 
Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor de 153.067,97€, acrescido de IVA no valor de 
7.653,40 €, totalizando 160.721,37 € (Cento e Sessenta Mil Setecentos e Vinte e Um Euros e 
Trinta e Sete Cêntimos), conforme proposta apresentada que se junta em anexo. -----------------  
A obra encontra-se prevista em PPI para o ano de 2009 de acordo com o objectivo 3.3.1.1.2. e 
projecto n.º 2009/096. --------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele mencionadas. 
TRÊS – Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela fiscalização da obra, 
os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Dário Vilhena Lopes Cândido com a categoria 
de Assistente Técnico, director de fiscalização a Sra. Ana Maria Campinho Vilas Boas, Técnica 
Superior. Propõe-se ainda que o director de fiscalização represente o Dono de Obra nas vistorias 
que seja necessário realizar para efeitos de recepção da obra. ----------------------------------------  
QUATRO - Aprovar um coordenador de segurança da obra, o Sr. António Joaquim Ramos 
Penedo, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião de 23 
de Abril de 2009, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada 



    2009-06-25                                                                                                            Pág. 2 

em referência, a qual teve a análise de propostas no dia 05-06-2009, tendo sido elaborado o 
relatório preliminar. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes, da qual 
não foi apresentada qualquer reclamação, tendo sido elaborado o relatório final que se junta em 
anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dado que se trata de um contrato escrito, deverá o processo ser remetido ao Serviço de 
Património para a elaboração do referido contrato.-----------------------------------------------------  
TRÊS - Ao abrigo do Artº 94º e alínea d) do Nº 1 do Artº 95º, Artº 123º, Artº 147º, Nº 3 e 4 
do Artº 148º, Artº 344º do Códigos dos Contratos Públicos (Decreto Lei Nº 18/2008 de 29 de 
Janeiro), os Artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo e o Nº 2 do Artº 9º 
do Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DA FONSECA----------------------------  
ASSUNTO: Espectáculo de dança e ginástica– Pedido de Apoio --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.9., ofício n.º329 de 15 de Maio de 2009. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Transferir para a Escola Secundária Manuel da Fonseca uma verba no 
valor de 200,00€ (duzentos euros), com o objectivo de apoiar a aquisição de materiais para o 
espectáculo de dança e ginástica – “Romanos”.---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A /2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MUSICAL AMIGOS DA BANDA LIRA CERCALENSE 
ASSUNTO: Apoio para aquisição de fardamento – Transferência de verba. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 21/SAC/DSC/2008 com o processo nº 08/SAC/DSC/2009, 
do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 2.600 € (Dois mil e seiscentos euros) para a 
Associação Musical Amigos da Banda Lira Cercalense, destinada a apoiar a aquisição de 
fardamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço – Protocolo de 
Colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores “Resgate”. -----------  
LOCALIZAÇÃO: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço.---------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número noventa e cinco de dois mil e nove da Divisão de 
Serviços Urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador José Rosado. -----------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Para a manutenção e melhoria da vigilância e assistência a banhistas nas praias 
do Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anteriores anos, atendendo à 
necessidade de dotar a praia da Costa de Santo André de mais um Nadador Salvador e a praia 
da Fonte do Cortiço de vigilância durante o ano de 2009 e atendendo à existência de uma 
Associação de Nadadores Salvadores no Litoral Alentejano, RESGATE, propõe-se que se 
assine Protocolo de Colaboração Financeira com a referida Associação, por forma a dotarmos 
as Praias referidas com as medidas de segurança exigidas a uma praia possuidora do galardão 
Bandeira Azul. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
- Esta acção está prevista em AMR 2009 no objectivo 2.4.6.5.1. (Melhoramento/Conservação 
de Praias), projecto 2008/390 com a classificação económica 04.07.01.----------------------------  
- O valor do protocolo é de 31.381,43 Euros (trinta e um mil trezentos e oitenta e um euros e 
quarenta e três cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do Artigo 64º do Decreto-Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Acção de Formação Oficina de Construção em Terra.-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cinquenta e um do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de dezanove de Junho de dois 
mil e nove. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor das inscrições para a Acção de Formação mencionada em 
epígrafe, no montante de 80€, sendo que para estudantes, arquitectos estagiários e novos 
sócios da Associação Centro da Terra, o montante da inscrição seja de 60€, e para os 
funcionários da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a inscrição seja gratuita. -------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos  da alínea i) do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de casa de função. -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-04/2009 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA:UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Vila Rodrigues, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 
587º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
70/230185, da freguesia de Santiago do Cacém, ao senhor Agostinho de Magalhães Alves, a 
exercer funções de coveiro, no Cemitério de Santiago do Cacém. -----------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ----------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea f) do nº1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CRISTINA GOMES COELHO -------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 3, Bloco de Garagens em Bairro do Pôr do Sol -------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 96/1998 do Serviço de Património. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Autorizar a Sra. Cristina Gomes Coelho a transmitir ¼ do lote n.º 3, 
destinado a bloco de garagens, sito no Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo André, 
descrito na C.R.P. sob a ficha nº 3272/19971205, da freguesia de Santo André, para o senhor 
“João Dário Coutinho Sotto Maior”.----------------------------------------------------------------------  
Dois – Manter a reserva de propriedade. -----------------------------------------------------------------  
Três – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura de compra e venda, cópia da mesma no Serviço de Património. --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com o solicitado pela requerente.--------------------------------  
2) O lote n.º 3 foi adquirido em Propriedade Plena por escritura lavrada no Cartório Notarial 
de Santiago do Cacém em 11/09/2003, tendo efectuado o pagamento a pronto no acto da 
escritura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3) Nos termos do nº 7 do artigo 3º do Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena e alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: NORBERTO MANUEL ARNAUTH FERNANDES -----------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 3, Bloco de Garagens em Bairro do Pôr do Sol -------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 96/1998 do Serviço de Património. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Autorizar o Sr. Norberto Manuel Arnauth Fernandes a transmitir ¼ do 
lote n.º 3, destinado a bloco de garagens, sito no Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo 
André, descrito na C.R.P. sob a ficha nº 3272/19971205, da freguesia de Santo André, para a 
senhora “Ana Isabel Ferreirinha Cantigas”.--------------------------------------------------------------  
Dois – Manter a reserva de propriedade. -----------------------------------------------------------------  
Três – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura de compra e venda, cópia da mesma no Serviço de Património. --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com o solicitado pelo requerente. -------------------------------  
2) O lote n.º 3 foi adquirido em Propriedade Plena por escritura lavrada no Cartório Notarial 
de Santiago do Cacém em 11/09/2003, tendo efectuado o pagamento a pronto no acto da 
escritura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3) Nos termos do nº 7 do artigo 3º do Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena e alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO SANTOS CALISTO ------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 72005265408 emitida pelo Crédito 
Agrícola de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental, Ermidas Sado. ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2007, da Divisão de Gestão Urbanística e 
requerimento n.º 1956 de 12/05/2009. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 72005265408, emitida pelo Crédito 
Agrícola de Santiago do Cacém, em 347 300,00 € (trezentos e quarenta e sete mil trezentos 
euros),  ficando cativos os restantes 347 300,00 €  (trezentos e quarenta e sete mil trezentos 
euros) correspondentes às obras de urbanização em falta.---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A equipa técnica constituída por, Lígia Tiago (Engenheira Civil) e 
Leonel Pereira (Técnico Profissional de Construção Civil), deslocou-se ao local e constatou 
que as obras de urbanização estão executadas em cerca de 50 % do valor total aprovado na 
garantia bancária e referido no Alvará de Licenciamento de Loteamento n.º 1/2009. -------------  
2- Por forma, a salvaguardar-se a execução dos restantes 50%, das obras de urbanização em 
falta, deve manter-se retido o valor de 347 300,00 € (trezentos e quarenta e sete mil trezentos 
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- O cálculo da redução, baseou-se no valor de garantia bancária aprovada e nas percentagens 
de trabalhos executados e apresentadas pelo técnico responsável, confirmados pelo Serviço 
Técnico de Urbanismo através de deslocação à obra. --------------------------------------------------  
4- Pelo exposto, e em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º 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, 
consideram-se reunidas as condições para a redução da garantia bancária n.º 72005265408 
emitida pelo Crédito Agrícola de Santiago do Cacém, no valor total  de 694 600,00 € 
(seiscentos e noventa e quanto mil e seiscentos euros), para o valor cativo de 347 300,00 € 
(trezentos e quarenta e sete mil trezentos euros), correspondente  às obras de urbanização em 
falta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANDEIAS ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização n.º 28/2007 em nome 
de Maria de Fátima Pereira Candeias, sito em Monte Pinheiro, Ademas – Santa Cruz. ---  
LOCALIZAÇÃO: Monte Pinheiro, Ademas – Santa Cruz. -----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 28/2007 da Divisão de Gestão Urbanística.------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a operação de loteamento com obras de urbanização n.º 28/2007, para 
o prédio sito em Monte Pinheiro, Ademas – Santa Cruz, titulado por Maria de Fátima Pereira 
Candeias, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
00224/140597, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 197, secção A, e matriz 
predial urbana sob o n.º 245, da freguesia de Santa Cruz, que consiste na criação de 5 (cinco) 
lotes de terreno, destinados a moradias unifamiliares, conforme planta síntese e memória 
descritiva anexas, havendo lugar ao pagamento de Compensações Urbanísticas e de Taxa 
Municipal de Urbanização (sujeitas a actualizações anuais), relativo às áreas brutas de 
construção propostas/criadas, designadamente: ---------------------------------------------------------  
- Compensações Urbanísticas no valor de 1 984,92 € (mil, novecentos e oitenta e quatro euros 
e noventa e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------  
- Taxa Municipal de Urbanização no valor de 2 866, 50€ (dois mil oitocentos e sessenta e seis 
euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  
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- Aprovar a apresentação de caução sob forma de garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, no valor de 63.000,00 € (sessenta e três mil euros).--------------------------------------  
- Aprovar o prazo de 1 (um ) ano para conclusão das obras de urbanização. -----------------------  
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública foi efectuado nos termos do disposto no 
artigo 22.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, com a redacção dada pelo DL-177/01, de 
04/06 e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a alteração do Decreto-
Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, não tendo sido apresentadas reclamações, observações 
ou sugestões. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, com a redacção dada pelo DL-
177/01 de 04/06 cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de licenciamento. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -----------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ FRANCISCO NUNES ----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a operação de loteamento com obras de urbanização, aprovar a 
minuta do contrato a celebrar entre o Município de Santiago do Cacém e José Francisco 
Nunes, aprovar o valor da garantia bancária, aprovar o valor da Taxa Municipal de 
Urbanização e o valor das Compensações Urbanísticas -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Castanheirinha - Cercal.------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 23/2008 da Divisão de Gestão Urbanística. ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a operação de loteamento com obras de urbanização, com as seguintes 
condicionantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1- No projecto de “rede de abastecimento de água”, devem ser utilizados os “materiais tipo” a 
seguir referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 A tubagem e acessórios do tipo PVC rígido “Duronil” de 1MPa KM com junta auto blocante 
integral, ou similar, ou equivalente quanto às válvulas de seccionamento, ventosas, válvula de 
descarga deverão ser do tipo “AVK” ou HAWLE, ou equivalente, assim como o marco de 
incêndio tipo modelo “C9PLUS” da “SAINT-GOBAIN” ou equivalente.--------------------------  
2- No projecto da “rede de águas residuais domésticas e pluviais”: devem ser utilizados os 
“materiais tipo” a seguir referidos. ------------------------------------------------------------------------  
a)A tubagem do tipo PVC rígido “SANIVIL” de 0,6MPa com abocardamento KA, ou similar. 
b) As caixas de visita, em termos gerais serão do tipo tronco-cónica CT, constituída por 
elementos pré-fabricados, em betão armado, anéis e cúpula assimétrica (de preferência) 
(NP882 (1971)).----------------------------------------------------------------------------------------------  
c) As tampas das caixas de visita em ferro fundido dúctil de alta resistência de aro redondo, 
(NP EN 124) do tipo “SAINT-GOBAIN” classe F900/E600 ou equivalente. ----------------------  
- Deverão apresentar as inscrições de “DOMÉSTICOS” no caso de se tratar de águas residuais 
domésticas e de “PLUVIAIS” no caso de se tratar de rede de águas pluviais.----------------------  
d) Os sumidouros, tipo FC (NP676 (1973), disporão de grelhas com aro em ferro dúctil para 
berma do tipo “SAINT-GOBAIN”, classe 250, ou equivalente. --------------------------------------  

3)- No projecto de “Arruamentos e Passeios”: ---------------------------------------------------------  
a)  A via mista deve possuir um muro de suporte no limite Nordeste de forma a consolidar a 
respectiva  estrema, assim como analisar se o lote que confronta com terreno contíguo 
necessita ou não de contenção de terras. -----------------------------------------------------------------  
b) Os contentores de RSU (resíduos sólidos urbanos), deverão ser em polietileno de 1100 
litros, tampa plana, com pedal, na cor verde e sistema DIN. ------------------------------------------  
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4)- No projecto de “Rede Eléctrica de Iluminação Pública e Domiciliária”: -----------------------  

a) Os candeeiros de iluminação pública deverão ser semelhantes aos existentes no local, de 
forma a garantir respectiva integração. -------------------------------------------------------------------  
5)- O projecto de “Rede de Gás de loteamento e respectivo Armazenamento”: -------------------  
O armazenamento de gás, é constituído por 6 garrafas de G110 (+/- 0,6 m3)- (Classe B1-
Port.15515/2007 de 30/11); --------------------------------------------------------------------------------  
O loteamento, disporá duma rede de gás extensa, que ficará condicionada à apresentação, 
aquando a emissão de alvará de utilização dos seguintes elementos: --------------------------------  
- Identificação do proprietário das instalações.----------------------------------------------------------  
- Caracterização da instalação. (projecto entregue). ----------------------------------------------------  
- Certificado de Inspecção das Instalações. --------------------------------------------------------------  
- Indicação da entidade Exploradora das Instalações. --------------------------------------------------  
- Certificado de aprovação de Instalações. ---------------------------------------------------------------  
- Aprovar a minuta do contrato anexo, relativo à aquisição de terreno e execução de dois 
lugares de estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------  
- Aprovar a prestação de caução sob a forma de garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, no valor de 49 150,00 € (quarenta e nove mil cento e cinquenta euros).--------------  
- Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 4 492,80 € (quatro mil 
quatrocentos e noventa e dois euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------------  
- Aprovar o pagamento de compensações urbanísticas no valor de 4 700,68 € (quatro mil 
setecentos euros e sessenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro (RJUE), cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de licenciamento. -------------------------------------------------  
O projecto de indeferimento de uma operação urbanística pode, nos termos do o nº 1 do artigo 
25.ºdo RJUE, ser deferido  quando o requerente, se comprometa através de contrato a realizar 
os trabalhos necessários ou a assumir os encargos inerentes à sua execução. ----------------------  
As obras de urbanização são sujeitas a caução sob forma de garantia bancária autónoma à 
primeira solicitação, nos termos do artigo 54.ºRJUE, para assegurar a boa e regular execução 
das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VERDES DESTINOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Lda.---  
ASSUNTO: Actualização dos valores da Taxa Municipal de Urbanização e 
Compensações Urbanísticas do Loteamento com obras de urbanização, nº 16/2007, em 
nome de Verdes Destinos – Empreendimentos Imobiliários Lda, sito em Sonega de Baixo 
– Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo. ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 16/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. -----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a actualização dos valores de Compensações Urbanísticas e de Taxa 
Municipal de Urbanização (sujeitas a actualizações anuais) do loteamento n.º 16/2007, com 
obras de urbanização, sito em Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo, a levar a efeito pela 
Empresa Verdes Destinos, Empreendimentos Imobiliários, designadamente: ---------------------  
-Compensações Urbanísticas no valor de 3 936,29 € (três mil novecentos e trinta e seis euros e 
vinte e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------  
-Taxa Municipal de Urbanização no valor de 4 095,00 € (quatro mil e noventa e cinco euros).- 
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FUNDAMENTOS: 1- Nos termos do artigo 5.º (Actualizações) do Projecto de Regulamento 
de Compensações Urbanísticas publicado no Apêndice n.º 41 do Diário da República da II.ª 
Série, n.º 81 em 07/04/1999: “A compensação urbanística é calculada e devida pelo 

requerente das operações a que se refere o art.º 1 no momento em que a Câmara Municipal 

emitir o Alvará de Loteamento ou Certidão de Destaque”. -------------------------------------------  
2- Nos termos do artigo 7.º (Actualizações) do Regulamento para Aplicação da Taxa 
Municipal de Urbanização publicado no Apêndice n.º 1 do Diário da República da II.ª Série, 
n.º 1 em 02/01/1998: “A Taxa Municipal de Urbanização é actualizada a 2 de Janeiro de 

cada ano, de acordo com o cálculo do coeficiente Fc definido no n.º 9 do Arqt.º 3.º”. -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


