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ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém, na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Álvaro dos 
Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se 
efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Manuel Mourão e do Senhor Vereador José 
Rosado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número vinte 
e três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e José Rosado.---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------- 
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO – ABERTURA DE UNIDADE DE 
CUIDADOS PALIATIVOS -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que foi convidado para o acto de abertura daquela 
Unidade, o qual teve lugar no dia vinte do mês em curso, com a presença do Senhor 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos. Acrescentou que se trata da 
primeira Unidade de Cuidados Paliativos do Alentejo e que a mesma é o resultado da 
vontade e do empenho da Administração e de profissionais daquele Hospital. ----------------- 
Mais referiu que o Hospital do Litoral Alentejano foi uma conquista das Autarquias e das 
populações que durante muitos anos por ele lutaram, e no qual se tem vindo a assistir a um 
melhoramento gradual no que se refere à dotação de valências.----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO COM A EMPRESA REFER ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião que teve lugar com técnicos da empresa 
REFER, a solicitação da Câmara Municipal, no sentido de obter informação sobre alguns 
aspectos da linha ferroviária de transporte de mercadorias, nomeadamente sobre os traçados 
previstos. Acrescentou que foram apresentados dois corredores com variantes entre os 
mesmos, entre Sines e Grândola, ponto a partir do qual flectirá na direcção de Alcácer do 
Sal, Poceirão, Vendas Novas, Casa Branca e Évora, com ligação ao corredor de alta 
velocidade. Outra hipótese é uma ligação, em diagonal, Grândola – Casa Branca. Mais 
informou que o troço Sines – Relvas Verdes não vai sofrer alterações, e que prevêem um 
traçado a partir do Poço da Obra em direcção ao Hospital do Litoral Alentejano, 
acompanhando o IP8, sendo que, qualquer das soluções previstas irão afectar algumas 
propriedades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informou ainda que a equipa técnica que procede à revisão do PDM, defende uma solução 
que considera mais importante para o Alentejo, a qual passa pela ligação entre Grândola e 
Beja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que esta situação ainda está numa fase de muita indefinição e que é 
preciso ponderar devidamente todas as hipóteses, para decidir em conformidade com o que 
for melhor para o País, para o Alentejo e para o Município. --------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou se existe alguma data indicativa para a 
concretização daquele projecto ferroviário.----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, segundo aquela empresa, está previsto que até ao final 
do ano em curso seja preparado o Estudo de Impacto Ambiental relativo aos dois 
corredores, sendo que só em dois mil e nove haverá algo de mais consistente, e que o 
processo deverá estar concluído até dois mil e treze.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTRADAS DE PORTUGAL – RESPOSTA SOBRE LIGAÇÃO ER 261-5 AO 
IC33/IP8--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que na resposta à Câmara Municipal sobre o 
assunto em epígrafe, as Estradas de Portugal informaram que não têm programado nenhum 
Estudo Prévio ou Projecto de Execução para aquele lanço e, consequentemente, não está 
prevista a Concessão do mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERRENO EM ABELA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Henrique Rudarte, presente na Sala de 
Sessões, o qual veio solicitar uma resposta urgente ao pedido de Informação Prévia que 
entregou nos Serviços, em vinte e nove de Abril do ano em curso, porque os prazos 
relativamente ao Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado pelo seu cliente estão a 
terminar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha tomou nota dos dados relativos ao processo para ver o 
assunto com os Serviços. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
- ALENSADO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO SADO, CRL - Isenção do 
pagamento de Taxas referentes à emissão de alvará de autorização de utilização para 
mudança de uso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte e cinco de 
Junho do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 395.635,63 € (trezentos e noventa e cinco mil 
seiscentos e trinta e cinco euros e sessenta e três cêntimos)---------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 549.246,33 € (quinhentos e quarenta e nove mil 
duzentos e quarenta e seis euros e trinta e três cêntimos).------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Reclamação dos moradores dos Escatelares – Santiago do Cacém sobre 
Rede de Alta Tensão------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada ao Presidente do Conselho de 
Administração da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A relativamente ao assunto em 
epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar 2008/2009-------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE -- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano lectivo 2008/2009, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e 
quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
2. Desencadear o processo conducente à abertura de concurso limitado para adjudicação dos 
circuitos especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2008/2009. ------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. artigos 10º e 15º do Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------- 
3. Portaria Nº 766/84, de 27 de Setembro. ------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Duas abstenções do 
Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD e da Senhora Vereadora Maria dos 
Anjos Polícia, eleita do PS. ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AMÉRICO MATOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA ------------------- 
ASSUNTO: Transmissão da Cedência da Exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 1/08-01/2006 do Serviço de Património. ------------------------ 
APRESENTANTE: Vereadora Margarida Santos.------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar o Sr. Américo Matos a transmitir a cedência da exploração do Bar 
da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, assim como todos os direitos e obrigações, 
decorrentes da mesma para a Senhora Maria do Rosário Pereira Vilhena.----------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 
2. De acordo com o contrato celebrado com o adjudicatário, no artigo nono consta que a 
transmissão da cedência de exploração entre vivos é possível mediante autorização da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------- 
3. Nos termos do 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Resolução do contrato de concessão do direito à exploração do bar das 
Piscinas Municipais------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 02/08-01/2007 do Serviço de Património. ----------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
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PROPOSTA: 1. Resolver, por acordo, o contrato de concessão do direito à exploração do 
Bar das Piscinas Municipais, celebrado em 4 de Dezembro de 2007, com Ana Filipa dos 
Santos Rodrigues, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2008. ---------------------------------- 
2 – Até ao fim do prazo da concessão, deverá ser efectuado o pagamento das rendas em 
dívida e das que se vencerem bem como os respectivos juros de mora.-------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela concessionária. ---------------------- 
2 - Nos termos do ponto 2 da cláusula terceira, do Contrato de Cedência do Direito à 
Exploração de Bar. --------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUDOESTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Conclusão do Curso de Animadores Moinhos de Vento – Estágio 
(Formação Prática em Contexto de Trabalho) --------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Moinho da Quintinha - Santiago do Cacém. --------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e nove de dois mil e oito, do Serviço de Turismo - 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da conclusão do Curso de Animadores de Moinhos de 
Vento realizado no Moinho Municipal da Quintinha, resultante do protocolo estabelecido 
entre a CMSC e a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, em 
parceria com a Etnoideia, Rede Portuguesa de Moinhos e Sociedade Internacional de 
Molinologia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ESCOLA EB 2, 3 VASCO DA GAMA DE SINES – MUSEU SÓCIO – 
CULTURAL DA ESCOLA --------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Exposição Ciclo do Pão ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Sines ------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Fax de vinte e nove de Maio de dois mil e oito da Escola EB 2,3 Vasco da 
Gama de Sines.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento feito pela Escola à Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, pelo apoio prestado na oferta de folhetos de divulgação, para 
enriquecimento da exposição “Ciclo do Pão”, realizada entre os dias 15 e 26 de Maio de 
2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 16/DGU/SAU, de dois mil e oito, 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 quarenta e cinco 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA ------------------------------------------ 
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ASSUNTO: Alteração de Loteamento nº 14/2007, Loteamento da Cerca dos Caeiros –  
lote 30 – Espadanal - Cercal do Alentejo.---------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Cerca dos Caeiros, Lote 30 – Espadanal – Cercal do 
Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 14/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. --- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 14/2007, Lote 30 – Loteamento da 
Cerca dos Caeiros – Espadanal - Cercal do Alentejo, prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 1634/20050318, na qual se prevê alterar 
apenas o pé direito admissível nos compartimentos em cave para o valor de 3,00 m2, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e 
seis ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COALBEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª ----------------------------------- 
ASSUNTO: Desenho urbano do loteamento nº 10/2008 sito em Pinheiro da Carapinha 
– Santiago do Cacém, em nome de Coalbeira, Construção Civil Ldª. ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém. ------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 10/2008 da Divisão de Gestão Urbanística ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento nº 10/2008, sito em Bairro da 
Carapinha - Santiago do Cacém, a levar a efeito sobre os prédios descritos na conservatória 
do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 2701/20060328, 2702/20060328 e 
2764/20070625, inscritos na Matriz predial urbana sob os artigos nº s 2200º , 5256º e 5291º 
respectivamente, no qual se prevê o emparcelamento de três prédios distintos para a 
constituição de dez lotes de terreno destinados a moradias unifamiliares conforme planta 
síntese e memória descritiva, documentos que são dados como reproduzidos na presente 
acta com o número cento e quarenta e sete ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.------ 
Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. -------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec. Lei acima referido a licença 
ou autorização para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a 
autorização para a realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a 
contar da notificação do acto de licenciamento ou autorização ----------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: ANTÓNIO LOURENÇO FIGUEIREDO DE SOUSA ------------------------ 
ASSUNTO: Loteamento com obras de urbanização, nº 22/2006 – Dompel – Relvas 
Verdes – Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Dompel – Relvas Verdes – Santiago do Cacém. ---------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 22/2006 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 22/2006, com obras de urbanização, sito em 
Dompel – Relvas Verdes – Santiago do Cacém, a levar a efeito por António Lourenço 
Figueiredo de Sousa, sobre o prédio descrito na conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 00926/190290, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
219, Secção M e na Matriz predial urbana sob o artigo 652º no qual se prevê a constituição 
de dez lotes destinados a habitação unifamiliar, conforme planta síntese e memória 
descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
quarenta e oito ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, havendo lugar ao pagamento de 
Compensações Urbanísticas e de Taxa Municipal de Urbanização (sujeitas a actualizações 
anuais) relativo às áreas brutas de construção propostas/cridas, designadamente:-------------- 
Compensações Urbanísticas por áreas verdes não cedidas no valor de 2.271,58 € (dois mil 
duzentos e setenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos) e por áreas de equipamentos 
colectivos não cedidas no valor de 4.403,28 € (quatro mil quatrocentos e três euros e vinte e 
oito cêntimos), totalizando o valor de 6.674,86 € (seis mil seiscentos e setenta e quatro 
euros e oitenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 
Taxa Municipal de Urbanização no valor de 4.950,00 € (quatro mil novecentos e cinquenta 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 256.900,00 € (duzentos e 
cinquenta e seis mil e novecentos euros). ------------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de um ano para conclusão das obras de urbanização.--------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CARLOS MARQUES RODRIGUES--------------------------------------------- 
ASSUNTO: Isenção do pagamento, do requerimento, à CAM, para avaliação da 
habitação pelo arrendatário -------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Frei André da Veiga, nº 19 – Santiago do Cacém --------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 137/DEASS/SASS/2008 e Informação número 
94/GJ/2008, com o processo número 02/05 – 24.1.2.2 do Serviço de Acção Social e Saúde.  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Isenção do pagamento da taxa, no valor de 96,00 € (noventa e seis euros), 
para que o requerente passa dar início ao procedimento necessário, junto da Comissão 
Arbitral Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Trata-se de um agregado familiar muito carenciado, composto por 
três (3) elementos, representante de família com 75 anos de idade, cônjuge com 65 anos e 
uma neta com 12 anos, que não tem possibilidade de efectuar o pagamento da taxa sem 
apoio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Ao abrigo do artigo 11º do Código do Procedimento Administrativo (artº 8º e ss da Lei 
34/2004, de 29 de Julho, com as alterações da Lei 47/2007, de 28 de Agosto e Portaria 1085 
– A/2004, de 31 de Agosto, alterada pela Portaria 288/2005, de 21 de Março). ---------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aquisição de parcela de terreno para rotunda de Alvalade ------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 04.01-02 de dois mil e sete do Serviço de Património. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Adquirir a Horácio José Conceição Leocádio uma parcela de terreno com 
a área 411,00 m2, a desanexar do prédio rústico sito em Alvalade, inscrito na matriz 
cadastral da referida freguesia sob o artigo 91º da Secção Q, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha nº 01129/021203, destinada à construção 
da rotunda de ligação da Av. General Humberto Delgado com a EN 261 e 
consequentemente a integrar o domínio público do Município de Santiago do Cacém; ------- 
2. Efectuar a aquisição pelo montante de 10 275,00 €, com pagamento no acto da escritura.  
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém pretende proceder à construção 
de uma rotunda na ER 261, em Alvalade (nó de ligação da Av. General Humberto Delgado 
com a EN 261); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Foi celebrado um Acordo em 20 de Dezembro de 2007, entre o Município de Santiago do 
Cacém e o Senhor Horácio para aquisição da referida parcela de terreno;----------------------- 
3. Nos termos da alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Resolução do Contrato de Concessão - Ratificação------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Cerro da Inês – Santiago do Cacém. ------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 32/2000 do Serviço de Património.-------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar o Acordo de Cessação da Concessão da Exploração de Actividades 
de Restauração e Bar na Torre da Água de Santiago do Cacém, celebrado com a empresa 
Machados & Cristina, Actividades Hoteleiras, Limitada, em 16 de Junho de 2008. ----------- 
FUNDAMENTOS: 1. A sociedade Machados & Cristina, era concessionária da exploração 
daqueles espaços conforme escritura pública celebrada em 13/04/2000, tendo desde 
Dezembro de 2005 deixado de exercer qualquer actividade nos mesmos. ----------------------- 
2. Nos termos do disposto do nº 3 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ERCILIA DA CONCEIÇÃO SANTINHOS ------------------------------------ 
ASSUNTO: Cancelamento da Reserva de Propriedade. --------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro Horizonte – Vila Nova de Santo André ------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 01.01-28 do ano 2003, do Serviço de Património. ------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o lote 
n.º 16 sito no Bairro Horizonte, em Vila Nova de Santo André, destacado do prédio rústico 
denominado “Baleizão”, situado na freguesia de Santo André, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha n.º 01520/060891. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O lote em questão foi adquirido pela senhora Ercília da Conceição 
Santinhos por escritura lavrada em 24-09-1991.----------------------------------------------------- 
2. O pagamento do lote está efectuado na íntegra, e sobre o aludido lote encontra-se 
edificada uma construção em fase de conclusão. ---------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento para a Venda de Terrenos em 
regime de propriedade plena, e com o solicitado pelo requerente, e ao abrigo da alínea d) do 
nº7 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA DA PIEDADE SANTINHOS TRINDADE PEREIRA------------- 
ASSUNTO: Cancelamento da Reserva de Propriedade. --------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro Horizonte – Vila Nova de Santo André ------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 01.01-29 do ano 2003, do Serviço de Património. ------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o lote 
n.º 15 sito no Bairro Horizonte, em Vila Nova de Santo André, destacado do prédio rústico 
denominado “Baleizão”, situado na freguesia de Santo André, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha n.º 01520/060891. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O lote em questão foi adquirido pela senhora Maria da Piedade 
Santinhos Trindade Pereira por escritura lavrada em 24-09-1991.-------------------------------- 
2. O pagamento do lote está efectuado na íntegra, e sobre o referido lote encontra-se 
edificada uma construção antiga, correspondente à antiga morada dos seus pais, e que não 
foi ainda demolida por se encontrar ocupada por um inquilino, que não foi possível 
desalojar até ao momento. ------------------------------------------------------------------------------ 
3. De acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento para a Venda de Terrenos em 
regime de propriedade plena, e com o solicitado pelo requerente, e ao abrigo da alínea d) do 
nº7 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto de Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais 
do Município de Santiago do Cacém---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o Projecto de Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém;------------------------------------------------- 
2. Submeter o projecto de Regulamento a discussão pública; ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Pretende-se com este regulamento Promover uma gestão integrada 
dos parques empresariais do município de Santiago do Cacém; ---------------------------------- 
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2. Este regulamento visa, portanto, a substituição dos diversos normativos respeitantes aos 
vários parques, uniformizando as regras de gestão para o conjunto de parques empresariais 
municipais existentes;------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Ao abrigo do artigo 241º da Constituição da Republica Portuguesa, e no uso da 
competência prevista na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção que lhe é dada pela Lei 5-A/2002, 11 de Janeiro. -------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleito da CDU e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Uma abstenção da Senhora Vereadora Maria dos Anjos 
Polícia, eleita do PS. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ALENSADO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO SADO, CRL ---------- 
ASSUNTO: Isenção do pagamento de Taxas referentes à emissão de alvará de 
autorização de utilização para mudança de uso. ------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Pombal – Alvalade--------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de construção nº 232/2004 da Divisão de Gestão Urbanística e 
requerimento da Firma Alensado – Cooperativa Agrícola do Sado CRL. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a isenção do pagamento de Taxas referentes à emissão de alvará de 
autorização de utilização para mudança de uso no valor de 72,83 € (setenta e dois euros e 
oitenta e três cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 4º do Regulamento Municipal de Taxas está 
prevista a isenção do pagamento de taxas às entidades públicas ou privadas que beneficiem 
do regime de isenção previsto em preceito legal. ---------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Restituição de Cauções aos Consumidores do Serviço de Abastecimento 
de Água---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e nove de dois mil e sete da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. ----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a lista de consumidores a quem não foi restituída caução, a publicar 
em Junho de 2008, apresentada através da informação nº 137/DASB/2008, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e nove ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A obrigatoriedade de devolução das cauções pagas pelos consumidores 
de água estabelecida no artº 6º do Decreto Lei nº 195/99, de 08 de Junho, alterado pelo 
Decreto Lei nº 100/2007, de 02 de Abril, nos termos definidos nos despachos do IRAR nºs 
4185/2000, e 2/2007, (publicado no Diário da República de 20/08/2007 com o nº 18578. --- 
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 
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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, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e vinte e cinco minutos.----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


