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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DO DIA VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e um do mês de Julho de dois mil e onze, 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos, em férias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às 9,30 horas. ---------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Alienação da Participação do Município na empresa Municípia – 
Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, EM, AS. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número zero quatro da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de dezasseis de Junho de dois mil e onze. ----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a alienação da participação do Município na empresa 
Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, EM, SA das 999 acções ao 
preço unitário de 4,99 €. --------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Solicitar à Assembleia Municipal a autorização para esta alienação. -------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea m) do nº 2 do artigo 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém 
– Aprovação da Conta Final ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e nove e Informação número 
cento e cinco de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o quadro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta 
e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------------------------------  
Dois: Aprovar os trabalhos a menos no valor de 83.032,44 €, acrescido de IVA, no total de 
88.014,39 € (Oitenta e oito mil catorze euros e trinta e nove cêntimos). ------------------------  
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FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Minuta do Contrato da Empreitada de Construção das Novas Instalações 
Oficinais na ZIL. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.08.02/2011 da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Construção das 
Novas Instalações Oficinais na ZIL”, a celebrar com a empresa “Gaverg - Construções, 
Lda.”, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
cinquenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. -----------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 30 de Junho do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “Gaverg - Construções, Lda.”, 
tendo o adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida. ---------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Doação ao Município de Santiago de um regulamento municipal das 
edificações urbanas do concelho de Santiago do Cacém, de Junho de 1970 
propriedade de João Saraiva de Carvalho. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2/DCD/SMBA/2011 – 18.1.2 da Divisão de Cultura e 
Desporto.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aceitar a doação. -------------------------------------------------------------------  
2. Agradecer ao doador o documento oferecido ao Arquivo Municipal de Santiago do 
Cacém: João Saraiva de Carvalho (regulamento municipal das edificações municipais de 
Santiago do Cacém). ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Senhor João Saraiva de Carvalho dispõe no seu património de 
um regulamento municipal das edificações urbanas do concelho de Santiago do Cacém 
impresso, que pretende doar ao Município de Santiago do Cacém. ------------------------------  
2. O documento referido no ponto um pela importância histórica, integrará o fundo 
documental da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ----------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, 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: Arquifolha e oferta de catálogo -----------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 10/DCD/SMBA/2011 do Serviço Municipal de Bibliotecas e 
Arquivo com a classificação 38.1.25 -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Senhor Dr. Tiago Manuel Rodrigues 
Cubeiro referente à publicação do Arquivo Municipal “Arquifolha” ----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
Assunto: Pedido de pagamento em prestações da factura nº 194/2011 referente à 
ligação de esgotos do prédio à rede geral em nome de Caroline Missingham. ------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico.-------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em seis prestações da factura nº 194/2011 referente à 
ligação de esgotos do prédio à rede geral, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: -----------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Caroline Missingham 485,55€ 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FRANCLIM CHAINHO E ANA MARIA CAVALINHOS -----------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do lote 15 da Expansão II da ZIL 
de Santo André.-----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 19/1999 do Serviço de Património. ------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar os senhores Franclim Chainho e Ana Maria Cavalinhos a 
transmitirem o direito de superfície do lote n.º 15, sito na Zona Industrial Ligeira – 
Expansão II em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4 
764º, da freguesia de Santo André, para o Senhor Davide Carlos Bento Marques da Silva. -  
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 pelos requerentes, e tendo em 
consideração que são os actuais superficiários. -----------------------------------------------------  
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: MARIA DE LURDES JESUS FIGUEIREDO SILVESTRE. --------------  
ASSUNTO: Alteração de 3% ao Loteamento Municipal nº 45005/2002, requerida por 
Maria de Lurdes Jesus Figueiredo Silvestre.-----------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Lote E9 - Loteamento Municipal da Várzea – Vila Nova de Santo 
André.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 45005/2002 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística e requerimento nº 1387 de 03.05.2011. --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao Loteamento Municipal nº 45005/2002, 
requerida por Maria de Lurdes Jesus Figueiredo Silvestre, Lote E9 - Loteamento Municipal 
da Várzea – Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o nº 3813/20030416 e inscrito na matriz com o nº 6334 da freguesia de Santo 
André, que consiste na alteração da área de implantação que passará a ser de 228,10 m2, e 
na área de construção total do R/C que passará a ser de 173,99 m2.-----------------------------  
As restantes prescrições do loteamento manter-se-ão inalteradas. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: Atendendo à natureza da alteração e porque não está em causa 
qualquer variação aos parâmetros urbanísticos do loteamento, considera-se que, à luz do 
princípio da desburocratização e da eficiência (artigo 10º do Código de Procedimento 
Administrativo), poderá o pedido decorrer nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto-lei 
555/99, de 16.12, na sua actual redacção, do qual se passa a citar: “As alterações à licença 
de loteamento, com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das 
áreas de implantação e de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número 
de fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de Plano 
Municipal de Ordenamento do Território, são aprovados por simples deliberação da 
Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa Ramos & 
Luz – Combustíveis jornais e revistas, Lda., em 10 de Maio de 2010. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04.01-02/2010 do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, o qual 
deve ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. O requerimento apresentado pelos promitentes 
superficiários, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------  
2. Os lotes de terreno cuja cedência foi prometida em direito de superfície não se 
encontram dotados de todas as infra-estruturas urbanísticas; -------------------------------------  
3. O Município de Santiago do Cacém possui o poder de gestão e administração dos 
terrenos que constituem a Zona Industrial Ligeira de Vila Nova de Santo André, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 183/89, de 1 de Junho e cujo o 
proprietário do solo é o Estado Português;-----------------------------------------------------------  
4. A obrigação de execução das infra-estruturas em questão é do Município de Santiago do 
Cacém que, através do contrato-promessa ora aditado transferiu para o promitente-
superficiário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Em rigor, não estamos perante o estrito âmbito do previsto no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação que tem por âmbito directo de aplicação às situações 
em que o licenciamento requerido implica sobrecarga das infra-estruturas existentes; -------  
6. Devido à conjuntura económico financeira actual do país e aliado ao facto de os lotes de 
terreno a ceder não pertencerem ao promitente superficiário, pelas instituições bancárias 
não foi concedida garantia bancária para a boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
7. O Segundo Outorgante já prestou 10% da caução prevista no artigo 54.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação;----------------------------------------------------------------  
8. O projecto para execução das obras de urbanização se encontra licenciado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------  
9. O promitente superficiário já procedeu à adjudicação da empreitada para execução das 
obras de urbanização; -----------------------------------------------------------------------------------  
10. O estaleiro e os demais equipamentos necessários para o início dos trabalhos 
encontram-se no local da obra; ------------------------------------------------------------------------  
11. Ainda não foi dado início aos trabalhos devido à impossibilidade de prestar a totalidade 
da caução, prevista na Clausula Décima Segunda do Contrato-Promessa que ora se propõe 
aditar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: De acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º 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 e de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais em vigor no Município. ----------------------------------------------------------------  
ANEXO: Requerimento apresentado por Ramos & Luz – Combustíveis jornais e revistas, 
Lda., e outros ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa Handle 
Construções, Lda., em 05 de Maio de 2010. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-02/2010 do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, 
o qual deve ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ----------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. O requerimento apresentado pelos promitentes 
superficiários, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------  
2. Os lotes de terreno cuja cedência foi prometida em direito de superfície não se 
encontram dotados de todas as infra-estruturas urbanísticas; -------------------------------------  
3. O Município de Santiago do Cacém possui o poder de gestão e administração dos 
terrenos que constituem a Zona Industrial Ligeira de Vila Nova de Santo André, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 183/89, de 1 de Junho e cujo o 
proprietário do solo é o Estado Português;-----------------------------------------------------------  
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4. A obrigação de execução das infra-estruturas em questão é do Município de Santiago do 
Cacém que, através do contrato-promessa ora aditado transferiu para o promitente-
superficiário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Em rigor, não estamos perante o estrito âmbito do previsto no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação que tem por âmbito directo de aplicação às situações 
em que o licenciamento requerido implica sobrecarga das infra-estruturas existentes; -------  
6. Devido à conjuntura económico financeira actual do país e aliado ao facto de os lotes de 
terreno a ceder não pertencerem ao promitente superficiário, pelas instituições bancárias 
não foi concedida garantia bancária para a boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
7. O Segundo Outorgante já prestou 10% da caução prevista no artigo 54.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação;----------------------------------------------------------------  
8. O projecto para execução das obras de urbanização se encontra licenciado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------  
9. O promitente superficiário já procedeu à adjudicação da empreitada para execução das 
obras de urbanização; -----------------------------------------------------------------------------------  
10. O estaleiro e os demais equipamentos necessários para o início dos trabalhos 
encontram-se no local da obra; ------------------------------------------------------------------------  
11. Ainda não foi dado início aos trabalhos devido à impossibilidade de prestar a totalidade 
da caução, prevista na Clausula Décima Segunda do Contrato-Promessa que ora se propõe 
aditar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: De acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º 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 e de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais em vigor no Município. ----------------------------------------------------------------  
ANEXO: Requerimento apresentado por Ramos & Luz – Combustíveis jornais e revistas, 
Lda., e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa Saline 
Lusa – Empresa de Trabalho Temporário, Lda., em 06 de Maio de 2010. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 07.01-02/2010 do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, 
o qual deve ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ----------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. O requerimento apresentado pelos promitentes 
superficiários, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------  
2. Os lotes de terreno cuja cedência foi prometida em direito de superfície não se 
encontram dotados de todas as infra-estruturas urbanísticas; -------------------------------------  
3. O Município de Santiago do Cacém possui o poder de gestão e administração dos 
terrenos que constituem a Zona Industrial Ligeira de Vila Nova de Santo André, de acordo 
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com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 183/89, de 1 de Junho e cujo o 
proprietário do solo é o Estado Português;-----------------------------------------------------------  
4. A obrigação de execução das infra-estruturas em questão é do Município de Santiago do 
Cacém que, através do contrato-promessa ora aditado transferiu para o promitente-
superficiário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Em rigor, não estamos perante o estrito âmbito do previsto no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação que tem por âmbito directo de aplicação às situações 
em que o licenciamento requerido implica sobrecarga das infra-estruturas existentes; -------  
6. Devido à conjuntura económico financeira actual do país e aliado ao facto de os lotes de 
terreno a ceder não pertencerem ao promitente superficiário, pelas instituições bancárias 
não foi concedida garantia bancária para a boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
7. O Segundo Outorgante já prestou 10% da caução prevista no artigo 54.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação;----------------------------------------------------------------  
8. O projecto para execução das obras de urbanização se encontra licenciado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------  
9. O promitente superficiário já procedeu à adjudicação da empreitada para execução das 
obras de urbanização; -----------------------------------------------------------------------------------  
10. O estaleiro e os demais equipamentos necessários para o início dos trabalhos 
encontram-se no local da obra; ------------------------------------------------------------------------  
11. Ainda não foi dado início aos trabalhos devido à impossibilidade de prestar a totalidade 
da caução, prevista na Clausula Décima Segunda do Contrato-Promessa que ora se propõe 
aditar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: De acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º 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 e de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais em vigor no Município. ----------------------------------------------------------------  
ANEXO: Requerimento apresentado por Ramos & Luz – Combustíveis jornais e revistas, 
Lda., e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa 
Intertimber, Lda., em 03 de Maio de 2010. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 05.01-02/2010 do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, o qual 
deve ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. O requerimento apresentado pelos promitentes 
superficiários, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------  
2. Os lotes de terreno cuja cedência foi prometida em direito de superfície não se 
encontram dotados de todas as infra-estruturas urbanísticas; -------------------------------------  
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3. O Município de Santiago do Cacém possui o poder de gestão e administração dos 
terrenos que constituem a Zona Industrial Ligeira de Vila Nova de Santo André, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 183/89, de 1 de Junho e cujo o 
proprietário do solo é o Estado Português;-----------------------------------------------------------  
4. A obrigação de execução das infra-estruturas em questão é do Município de Santiago do 
Cacém que, através do contrato-promessa ora aditado transferiu para o promitente-
superficiário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Em rigor, não estamos perante o estrito âmbito do previsto no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação que tem por âmbito directo de aplicação às situações 
em que o licenciamento requerido implica sobrecarga das infra-estruturas existentes; -------  
6. Devido à conjuntura económico financeira actual do país e aliado ao facto de os lotes de 
terreno a ceder não pertencerem ao promitente superficiário, pelas instituições bancárias 
não foi concedida garantia bancária para a boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
7. O Segundo Outorgante já prestou 10% da caução prevista no artigo 54.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação;----------------------------------------------------------------  
8. O projecto para execução das obras de urbanização se encontra licenciado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------  
9. O promitente superficiário já procedeu à adjudicação da empreitada para execução das 
obras de urbanização; -----------------------------------------------------------------------------------  
10. O estaleiro e os demais equipamentos necessários para o início dos trabalhos 
encontram-se no local da obra; ------------------------------------------------------------------------  
11. Ainda não foi dado início aos trabalhos devido à impossibilidade de prestar a totalidade 
da caução, prevista na Clausula Décima Segunda do Contrato-Promessa que ora se propõe 
aditar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: De acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º 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 e de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais em vigor no Município. ----------------------------------------------------------------  
ANEXO: Requerimento apresentado por Ramos & Luz – Combustíveis jornais e revistas, 
Lda., e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.-----------------------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de Direito de 
Superfície celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e o senhor Hélder José 
Gonçalves Raposo, em 28 de Abril de 2010. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06.01-02/2010 do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de aditamento ao Contrato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, o qual 
deve ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. O requerimento apresentado pelos promitentes 
superficiários, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------  
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2. Os lotes de terreno cuja cedência foi prometida em direito de superfície não se 
encontram dotados de todas as infra-estruturas urbanísticas; -------------------------------------  
3. O Município de Santiago do Cacém possui o poder de gestão e administração dos 
terrenos que constituem a Zona Industrial Ligeira de Vila Nova de Santo André, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 183/89, de 1 de Junho e cujo o 
proprietário do solo é o Estado Português;-----------------------------------------------------------  
4. A obrigação de execução das infra-estruturas em questão é do Município de Santiago do 
Cacém que, através do contrato-promessa ora aditado transferiu para o promitente-
superficiário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Em rigor, não estamos perante o estrito âmbito do previsto no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação que tem por âmbito directo de aplicação às situações 
em que o licenciamento requerido implica sobrecarga das infra-estruturas existentes; -------  
6. Devido à conjuntura económico financeira actual do país e aliado ao facto de os lotes de 
terreno a ceder não pertencerem ao promitente superficiário, pelas instituições bancárias 
não foi concedida garantia bancária para a boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
7. O Segundo Outorgante já prestou 10% da caução prevista no artigo 54.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação;----------------------------------------------------------------  
8. O projecto para execução das obras de urbanização se encontra licenciado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------  
9. O promitente superficiário já procedeu à adjudicação da empreitada para execução das 
obras de urbanização; -----------------------------------------------------------------------------------  
10. O estaleiro e os demais equipamentos necessários para o início dos trabalhos 
encontram-se no local da obra; ------------------------------------------------------------------------  
11. Ainda não foi dado início aos trabalhos devido à impossibilidade de prestar a totalidade 
da caução, prevista na Clausula Décima Segunda do Contrato-Promessa que ora se propõe 
aditar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: De acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º 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 e de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais em vigor no Município. ----------------------------------------------------------------  
ANEXO: Requerimento apresentado por Ramos & Luz – Combustíveis jornais e revistas, 
Lda., e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reuniões Informais Periódicas entre a CMSC e as Juntas de Freguesia. --  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes.-------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.--------------------  
PROPOSTA: Que o presidente da CMSC desafie todos e cada um dos onze presidentes 
das Juntas de Freguesia do nosso Município, a aceitar a realização de uma reunião 
periódica em que terão assento todos os presidentes de todos os órgãos executivos de todas 
as autarquias do Município, o mesmo é dizer o presidente de Câmara e os presidentes das 
Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------  
OBJECTIVO: Na reunião em causa poderão e deverão ser tratados todos os assuntos de 
interesse para as autarquias envolvidas e desenvolvido o espírito de entreajuda, troca de 
experiências, cooperação, solidariedade e complementaridade na acção, em ordem a 
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melhor servir os cidadãos, de uma forma mais eficiente, mais eficaz e com ganhos em 
termos de recursos e de qualidade. --------------------------------------------------------------------  
A reunião em apreço não poderá, obviamente, colocar em causa as competências próprias 
de cada órgão e a autonomia de cada autarquia previstos nos termos da CRP e da lei. -------  
ORGANIZAÇÃO: Os trabalhos deverão ser regidos por um Regimento simples a elaborar 
pelos serviços e a aprovar pelo colectivo.------------------------------------------------------------  
A título de mero contributo para o referido Regimento adiantaremos que: ---------------------  
- As reuniões deverão ser dirigidas pelo presidente da Câmara Municipal ou pelo seu 
substituto legal; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- A periodicidade das reuniões poderá ser encontrada na sequência de um entendimento 
nesse sentido no âmbito do grupo ou, caso tal não seja possível, por deliberação 
maioritária; 
- O horário das reuniões poderá e deverá ser pós laboral para permitir a presença de todos;-  
- Quando qualquer presidente não possa estar presente far-se-á substituir nos termos da lei;  
- A localidade onde decorrerão as reuniões deverá ser rotativa por Freguesia e Câmara 
Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O espaço físico das reuniões poderá ser, supletivamente, para além do edifício sede do 
Município, a sede da autarquia em cuja Freguesia a reunião decorra – incluindo a Freguesia 
de Santiago do Cacém;----------------------------------------------------------------------------------  
- As reuniões poderão ser secretariadas por um ou dois Presidentes de Juntas de Freguesia, 
rotativamente, que auxiliam o Presidente da Câmara Municipal na organização dos 
trabalhos. Garantem ainda a elaboração de uma acta com o resumo das deliberações e 
principais conclusões que deverá ser assinada por quem esteja presente em cada reunião. --  
FUNDAMENTOS: Os Municípios e as Freguesias são ambos autarquias locais e gozam 
de igual dignidade nos termos da Constituição da República e da legislação ordinária em 
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A sua diferença manifesta-se sobretudo em termos de grau dado o carácter inframunicipal 
das Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada Município comporta, portanto, uma ou mais Freguesias no seu seio.---------------------  
Actualmente a relação entre as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia, sobretudo 
entre os presidentes de ambos os órgãos executivos, desenvolve-se sem obediência a 
qualquer mecanismo formal e/ou institucional. -----------------------------------------------------  
Mas existem no país presidentes de Câmaras Municipais que reúnem periodicamente e em 
simultâneo, com todos os presidentes de Juntas de Freguesia do respectivo Município. -----  
Fazem-no por iniciativa própria e/ou partilhada. Julgamos que se trata de uma boa prática.  
Ora considerando que:--------------------------------------------------------------------------------  
- No nosso Município não é comum o presidente da Câmara Municipal reunir, em 
simultâneo e periodicamente, com todos os presidentes das Junta de Freguesia da área do 
Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Os tempos difíceis em que vivemos e o interesse público a salvaguardar reclamam uma 
ainda maior coordenação entre as várias autarquias do mesmo Município que poderá ser 
potenciada em reuniões periódicas com obediência, por exemplo, ao figurino supra 
descrito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A iniciativa em causa não implicará acréscimo de custos antes poderá permitir ganhos 
nomeadamente em termos de eficiência, eficácia e qualidade; -----------------------------------  
- As reuniões em causa são perfeitamente realizáveis se forem agendadas para um período 
pós-laboral uma vez que a esmagadora maioria dos presidentes das nossas Juntas de 
Freguesia exercem o seu mandato sem tempo atribuído; ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada. -------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos contra, do Senhor Presidente, que usou o voto de 
qualidade, e dos Senhores Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.-----  
Três votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, 
e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.----------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a proposta tinha como 
objectivo o reforço da solidariedade e entreajuda dos órgãos executivos do Município, no 
sentido de criar uma cooperação institucional periódica mais efectiva, para uma maior 
eficácia e eficiência na organização, com a criação de algumas regras, relativamente às 
quais apresentam algumas sugestões. ----------------------------------------------------------------  
Mais observou que, tendo em conta a autonomia das autarquias, o que propõem é que seja 
feito este desafio aos presidentes das Juntas de Freguesia. ----------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu concordar com a proposta, acrescentando 
que já tinha colocado duas vezes na Assembleia Municipal quando fazia parte deste órgão, 
a necessidade de se efectuarem reuniões com as Juntas de Freguesia, com alguma 
regularidade, considerando que as mesmas seriam benéficas para o Município.---------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “Voto contra, porque trata-se de uma proposta extemporânea. O 
Presidente da Câmara Municipal e os vereadores com competências delegadas, bem como 
os Serviços da Câmara reúnem com regularidade com os presidentes das Juntas de 
Freguesia e nenhuma questão deixou de ser tratada, relacionada com as freguesias e as 
populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto aos “tempos difíceis” mencionado na proposta dos Senhores Vereadores 
apresentantes devem-se às políticas do PS contra os municípios e populações, 
designadamente o esbulho de recursos financeiros.” -----------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido 
lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os 
efeitos do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da 
Lei 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos 
Reis Vilhena Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo 
Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------- --  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas 10;25 horas.--------------------------------------------------------------------------- ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
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