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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE --------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos três dias do mês de Março de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 oito, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Presidente, por não ter estado presente. ---------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
REALIZAÇÃO DA SANTIAGRO 2011-----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu, a propósito da tomada de posição dos Senhores Vereadores da 
Oposição sobre o assunto em epígrafe, reconhecer que os mesmos tinham razão nas 
questões levantadas, assumindo ser o primeiro responsável pelos procedimentos inerentes à 
decisão tomada de realização daquele Certame. -----------------------------------------------------  
Mais referiu que o assunto tinha sido abordado em reunião da Câmara Municipal, onde 
expôs a intenção de se realizar só um Certame, em Setembro, dada a necessidade de 
contenção de despesas e o facto de ser difícil suportar por muito mais tempo os encargos 
com as duas feiras. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que, no sentido de auscultar a opinião de várias entidades do Município, 
patrocinou a realização de uma reunião, a qual foi bastante participada, onde expôs aquela 
intenção tal como tinha sido abordada em reunião de Câmara, pedindo aos presentes para 
darem as suas opiniões e contributos. -----------------------------------------------------------------  
Mais informou que a maioria dos presentes se manifestaram pela realização da Santiagro, 
na data habitual, no final do mês de Maio, e alguns foram de opinião que, se alguma feira 
tivesse que deixar de se realizar seria a Feira do Monte. ------------------------------------------  
Referiu ainda que, tendo em conta a vontade das entidades expressa naquela reunião, 
resolveu que deveria alterar a sua posição inicial de realização de um só evento, em 
Setembro. Pelo que, se avançou de imediato com alguns procedimentos e com um conjunto 
de contactos para garantir a realização da Santiagro, tendo em conta o pouco tempo de que 
se dispunha, reconhecendo que não esteve bem ao não ter colocado a situação em reunião 
de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que era de relevar o facto do Senhor Presidente 
ter reconhecido o erro cometido neste processo, considerando que este tipo de postura 
contribuía para o fortalecimento da relação das pessoas na diversidade dos projectos 
políticos de cada um. ------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não perceber como é que alguém de Santiago do Cacém pode prescindir da 
realização de uma feira centenária por outra com pouco mais de vinte anos. -------------------  
Acrescentou que do ponto de vista da substância, não discordava da decisão tomada. 
Contudo, questionou, se as pessoas que se manifestaram na reunião pela realização da 
Santiagro mostraram disponibilidade para partilharem custos e para apresentarem propostas 
para a sua inovação.--------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu ainda que importava salvaguardar eventuais problemas formais relativos à decisão 
tomada pelo Presidente nesta matéria, pelo que, na reunião anterior tinham sugerido que 
fosse presente à Câmara uma proposta de ratificação da mesma. ---------------------------------  
Acrescentou que a fundamentação legal da delegação de competências no Senhor 
Presidente, constante no Memorando sobre o assunto em apreço, tem a ver com poderes 
delegados no âmbito da gestão, considerando que a decisão da realização da Santiagro não 
era um mero acto de gestão, pelo que, estava fora do âmbito da delegação de competências, 
referindo também que sempre que se trata de um acto complexo deverá o mesmo ser 
colocado na reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------  
No referente à alteração orçamental, referiu que seria de analisar bem o assunto, do ponto 
de vista jurídico, tendo em conta os compromissos já existentes.---------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o defender a participação das pessoas implicava o dever de 
se ter em conta as suas opiniões, o que esteve na base da sua decisão.---------------------------  
Mais informou que o Memorando sobre o assunto, constante na ordem do dia da presente 
reunião, para conhecimento, foi analisado no Gabinete Jurídico, acrescentando que 
considerava correcta a opinião emitida pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade, assim como 
lhe parecia correcto o entendimento daquele Serviço sobre esta matéria. -----------------------  
Informou ainda que, mesmo antes da alteração orçamental, havia dotação disponível que 
suportava os custos dos espectáculos previstos. -----------------------------------------------------  
Informou também que foi mostrada disponibilidade pelo Presidente da Caixa Agrícola para 
comparticipar financeiramente na realização da Feira, assim como também outras entidades 
já se disponibilizaram para apoiar, de diferentes formas. ------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi 
apresentada a seguinte “DECLARAÇÃO --------------------------------------------------------  
Assunto: Santiagro 2011 --------------------------------------------------------------------------------  
Na reunião da CMSC do dia 4 de Novembro de 2010, foi abordado o tema da continuidade, 
ou não, da Santiagro. ------------------------------------------------------------------------------------  
Nessa reunião foi possível ouvir várias considerações sobre o assunto, nomeadamente do 
vereador do pelouro, lembrando o volume de recursos humanos envolvidos e o excessivo 
tempo de afectação ao certame, o que punha em causa a realização de outras tarefas 
necessárias; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ficámos convencidos que sendo extinto o NEGDAL e tendo em conta aquelas 
considerações entre outras manifestadas na mesma reunião que a Santiagro 2011 enquanto 
certame individualmente considerado não iria ter lugar. -------------------------------------------  
Confirmámos aquele convencimento aquando da discussão e aprovação dos documentos 
previsionais e Orçamento para 2011 em que a realização da Santiagro 2011 não figura. -----  
Na reunião inicialmente referida o executivo ficou de agendar uma discussão futura sobre a 
possibilidade de realização de uma única feira em vez de duas como actualmente. -----------  
Até agora tal discussão não mais voltou às reuniões da Câmara Municipal. Soubemos 
entretanto por terceiros, que os vereadores da maioria reuniram com instituições para 
auscultar da sua posição sobre a matéria. -------------------------------------------------------------  
Não fomos previamente informados da realização de tal reunião nem posteriormente dos 
seus resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
De uma forma completamente surpreendente, tomámos conhecimento por via da divulgação 
pública efectuada, que a Santiagro 2011 iria ter lugar. ---------------------------------------------  
Aquando da publicitação a CMSC não tinha ainda aprovado qualquer deliberação sobre a 
realização da Santiagro 2011. --------------------------------------------------------------------------  
Não nos revemos em procedimentos desta natureza – anúncio de eventos antes da 
deliberação sobre a sua realização - que revelam falta de compreensão da forma como as 
instituições autárquicas se devem organizar e os processos se devem desenvolver. -----------  
Na reunião de 24 de Fevereiro foi discutida uma proposta para fixação de preços no âmbito 
do certame. Na sequência de termos chamado a atenção para o facto de não haver qualquer 
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deliberação do executivo no sentido da realização da Santiagro 2011 nem qualquer verba 
afecta em termos orçamentais a referida proposta foi retirada como propusemos. -------------  
Sugerimos então, para procurar minorar a forma incorrecta como o processo foi conduzido, 
que na reunião do dia 3 de Março, fosse agendado um ou mais pontos sobre a matéria. ------  
Sustentámos que a forma mais adequada para ultrapassar a situação passaria por: partir do 
princípio que o presidente da Câmara Municipal decidiu realizar a Santiagro 2011 como 
base na urgência do acto, e consequentemente apresentar o acto à Câmara Municipal no dia 
3 de Março para ratificação com as alterações orçamentais legalmente exigíveis. -------------  
Somos hoje confrontados não com uma proposta para discutir a Santiagro 2011 bem como 
as diversas variáveis relativas à iniciativa mas sim com um memorando onde se procura 
justificar os actos praticados, ou não praticados, no âmbito do processo. -----------------------  
Do documento em causa resulta claramente o seguinte:--------------------------------------------  
O presidente da Câmara Municipal não incluiu os membros do Executivo Municipal na 
discussão e decisão de fazer, ou não, a Santiagro 2011. -------------------------------------------  
Considerando ter poderes para o acto decidiu sozinho.---------------------------------------------  
A nosso ver a delegação de competências da CMSC no Presidente ocorrida em 12 de 
Novembro de 2009 não comporta o acto praticado. Com efeito a delegação de competência 
no Presidente destina-se apenas à prática de actos de gestão. E mesmo estes, se forem 
complexos, terão de ser submetidos a reunião da Câmara Municipal. ---------------------------  
Justificava-se pois a ratificação do acto pela Câmara Municipal. Todavia, assim não foi 
entendido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A nosso ver os actos praticados não estão conformes às normas aplicáveis. --------------------  
Os Vereadores eleitos nas listas do PS discordam deste procedimento, nas suas diversas 
dimensões.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
É para nós evidente que um certame desta natureza tem de se inserir numa estratégia clara e 
antecipadamente definida. Uma estratégia que envolva diversas instituições que, em 
parceria com o Município, contribuam para os resultados previamente identificados. De 
acordo com o documento em causa nada disso está ainda claramente garantido. --------------  
Qual e que espécie de apoio estão as instituições que são favoráveis à realização do certame 
disponíveis a prestar? Qual o valor dos eventuais apoios financeiros? Que direitos e deveres 
resultam para estes eventuais parceiros/patrocinadores? Quanto vai efectivamente custar 
esta iniciativa ao Município em termos globais, portanto para além dos 161.000€ a que o 
documento se refere? Nada disto está esclarecido. --------------------------------------------------  
Por outro lado: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Vamos assistir a alterações profundas nos documentos previsionais recentemente 
aprovados. Alterações que põem em causa a dotação em rubricas como o apoio a 
instituições sem fins lucrativos, reparações na rede viária, alimentação, higiene e limpeza, 
etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sobre esta matéria, a maioria parece não saber bem o que quer para o Município. Age de 
forma avulso, e completamente contraditória. ------------------------------------------------------  
Sabíamos que aquilo que vaticinámos na declaração de voto a propósito dos documentos 
previsionais para 2011 se iria concretizar. Como então dissemos, estávamos perante 
documentos com muito pouca adesão à realidade no que a determinadas matérias respeita. 
Documentos previsionais para não levar muito a sério. --------------------------------------------  
Mas não estamos perante nada de novo. Veja-se o que ao longo dos anos tem acontecido: 
por exemplo a enorme divergência entre a previsão e a execução da rubrica Venda de Bens 
de Investimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Só não esperávamos vir a ter razão tão cedo. --------------------------------------------------------  
Opomo-nos à forma como este assunto foi tratado e demarcamo-nos de todas as 
consequências que deste processo possam advir.----------------------------------------------------  
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Mas registamos com agrado a forma correcta como na reunião de hoje o Presidente  
assumiu a existência de erros na condução do processo, nomeadamente a não discussão do 
assunto atempadamente em reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------  
Por fim, dizer que, não somos contra a Santiagro 2011. Sem prejuízo de uma mais aturada 
reflexão sobre o assunto, julgamos até que ela poderia ser integrada na Feira do Monte 2011 
com as devidas adaptações, com tempo para discutir o modelo mais adequado e envolver 
parceiros com definição clara dos direitos e obrigações de cada um.” ---------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BOLETIM MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos foi apresentada a seguinte --------  
“RECOMENDAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência da leitura do Boletim Municipal, versão on line, confrontámo-nos com um 
caso no mínimo insólito: A publicação da forma como decorreu uma iniciativa prevista para 
a Freguesia de Abela antes da mesma ter acontecido. ----------------------------------------------  
Com efeito, no dia 23 de Fevereiro já se podia ler no Boletim Municipal on line o que se 
tinha passado numa iniciativa que só iria decorrer no dia 25 de Fevereiro. ---------------------  
O Boletim Municipal deve ser um instrumento de divulgação do trabalho desenvolvido por 
todo o executivo municipal. Não o tem sido na medida em que os seus responsáveis não 
têm permitido a sua abertura aos vereadores da oposição. -----------------------------------------  
Se para além daquela anomalia não existir o máximo de cuidado naquilo que são os 
conteúdos da publicação então a sua credibilidade fica ainda mais afectada. -------------------  
Tendo em consideração o exposto, recomendamos à maioria municipal que entremos numa 
nova fase: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Que, caso não tenha sido o Director do Boletim Municipal a dar essa orientação, que o 
mesmo advirta quem tomou a liberdade de introduzir o conteúdo em causa para não tornar a 
fazer algo semelhante; -----------------------------------------------------------------------------------  
- Que, no caso da introdução do conteúdo em causa ter sido determinada pelo Director, que 
não torne a fazê-lo pois é a credibilidade do Município que está em causa;---------------------  
- Que seja disponibilizado, a todos os vereadores que compõem o executivo municipal, um 
espaço no Boletim Municipal para aí poderem dar conta aos munícipes do trabalho que 
desenvolvem ao serviço do Município.”--------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBILITAL, EIM – INAUGURAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou sobre a inauguração de duas novas unidades da 
AMBILITAL que teve lugar na Segunda-Feira, dia 28 de Fevereiro, com a presença da 
Senhora Ministra do Ambiente, Dulce Pássaro e do Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente, Humberto Rosa, para além de representantes de várias entidades convidadas e 
membros de órgãos autárquicos de outros municípios. --------------------------------------------  
Acrescentou que se tratava de um projecto bastante importante para o futuro da região, 
resultante do associativismo intermunicipal de sete municípios; Santiago do Cacém, 
Grândola, Alcácer do Sal, Sines, Odemira, Aljustrel e Ferreira do Alentejo, o que foi 
realçado pela Senhora Ministra do Ambiente. -------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade recomendou que se tivesse em atenção os compromissos 
financeiros do Município com a AMBILITAL, para que esta empresa possa também 
cumprir as suas obrigações, dado que ouviu reclamações de alguns fornecedores sobre o 
assunto, naquela iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu a evolução positiva da AMBILITAL, 
acrescentando que era de enaltecer a capacidade de entendimento entre os vários municípios 
na concretização daqueles projectos, os quais considerou que eram da maior importância 
para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Chamou a atenção para algum exagero nos materiais/desdobráveis de divulgação, para 
sensibilização do correcto acondicionamento dos resíduos, considerando que podiam ser 
mais reduzidos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TI/DGRH/SR/2011-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Retirar a proposta para reanálise. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Santiagro 2011---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da realização da XXIV Feira Agro-Pecuária e do Cavalo – 
Santiagro 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto e de Direito: Os constantes do documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número trinta oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze.------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número trinta nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal.-------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois 
Mil e Catorze.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Segunda Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelos membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze.-------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Construção das Novas Instalações Oficinais na 
ZIL – Abertura de Procedimento por Concurso Público --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação número vinte e cinco de dois de dois mil e onze, da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo 
estimado de 297.620,00€ (Duzentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Vinte Euros), 
acrescido de IVA, (17.857,20 €), que perfaz um valor total de 315.477,20 € (Trezentos e 
Quinze Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Euros e vinte cêntimos). -----------------------------  
2. Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, documentos que 
são dados como reproduzidos na presente acta com o número quarenta e dois, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o seguinte júri, sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, 
de entre os quais nomeado um Presidente do Júri. --------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
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Presidente: Eng.º José Carlos ------------------------------------------------------------------------  
Membros Efectivos: 1º - Eng. º António Marques da Silva. ----------------------------------  
.................................2º - Dra. Fátima Ramusga. ---------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.ª Cláudia Jorge. --------------------------------------------------  
..................................2º- Dra. Ana Zorrinho.-------------------------------------------------------  
4. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projecto de execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DSU (aprovado por deliberação de Câmara de 06-05-2010). -------------  
Prevê-se a execução da obra em 2011 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o 
objectivo 1.1.1.1.1. e projecto n.º 2002/001 com o valor de 297.620,00€ (Duzentos e 
Noventa e Sete Mil Seiscentos e Vinte Euros), acrescido de IVA, (17.857,20 €), que perfaz 
um valor total de 315.477,20 € (Trezentos e Quinze Mil Quatrocentos e Setenta e Sete 
Euros e Vinte Cêntimos).------------------------------------------------------------------------------  
2 -Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008 de 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Doação de parcelas de terreno destinadas ao alargamento e qualificação 
da E.M. 550 / Estrada das Ruínas de Miróbriga. ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-04.01/DAGF/SAP/2010. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Que a Câmara Municipal aceite a doação das parcelas de terreno 
abaixo indicadas, a efectuar pelos respectivos proprietários, a desanexar dos seus prédios, 
para integração no domínio público municipal com vista ao alargamento e qualificação da 
E.M. 550. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Identificação do Prédio Área a 
Doar: Matriz Predial 

Santiago 
Cacém 

Descrição 
CRP: 

 
Proprietários: 

25,34 m2 264º - L 2037/199804
14 

DOMINGOS ALBERTO 
RODRIGUES BRITES E MARIA DE 
FÁTIMA RODRIGUES DA COSTA 
BRITES 

22,34 m2 12 - T 350/1986042
3 

JORGE NUNES E MARIA 
AUGUSTA FERNANDES DOS 
SANTOS NUNES 

13,84 m2 39 - T 3039/200901
21 

JORGE NUNES E MARIA 
AUGUSTA FERNANDES DOS 
SANTOS NUNES 

 
Dois – Que, a cada uma das referidas parcelas, seja atribuído o valor a seguir indicado, 
apurado em função da proporção do valor patrimonial do prédio, utilizado pelo Serviço de 
Finanças para tributação em IMT no ano de 2010. --------------------------------------------------  
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Três – Que - em todos os casos em que existem vedações, muros, infra-estruturas de 
saneamento, abastecimento ou acessos privados nas parcelas de terreno objecto de doação – 
fique a cargo do Município de Santiago do Cacém a sua reposição, no âmbito da 
intervenção municipal da Qualificação da E.M. 550. -----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) - Uma vez que os proprietários dos prédios confinantes com a EM 
550, nomeadamente os constantes na presente proposta, estão dispostos a ceder 
gratuitamente as parcelas de terreno necessárias à concretização da qualificação da E.M. 
550. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) - Nos termos da alínea h) do nº 1 do Artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que atribui à Câmara 
Municipal a competência para “aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 2011----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher  
REFERÊNCIA: Informação n.º 1/COM/2011------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROSPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa constante da informação. --------------  
2. Comparticipar nas despesas inerentes à realização das iniciativas previstas, cujo valor 
estimado é de € 1.514,08. -------------------------------------------------------------------------------  
3. Dispensa de funcionárias que tenham horário de saída depois das 20h. ----------------------  
4. Prestar apoio logístico às iniciativas, através da cedência de transportes. --------------------  
FUNDAMENTOS: As Mulheres do Município de Santiago do Cacém comemoram 
anualmente o “Dia Internacional da Mulher”, através da realização de iniciativas que visam 
proporcionar o convívio entre as participantes, e cuja organização é da responsabilidade da 
Comissão, previamente constituída para o efeito. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/DCD/SMBA/2011, do Serviço Municipal de 
Bibliotecas e Arquivo, com a classificação 33.6.1.--------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar as transferências de verbas referentes ao Plano Nacional de Leitura 
para os seguintes agrupamentos de Escolas: ---------------------------------------------------------  
- Santiago do Cacém – Biblioteca Escolar da EB1 de Santiago do Cacém – 773,50€ 
(setecentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos)--------------------------------------------  
- Cercal do Alentejo – Biblioteca Escolar da EB1 n.º 1 de Cercal do Alentejo - 773,50€ 
(setecentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos)--------------------------------------------  

Identificação do 
Prédio 

Área do 
Prédio: 

Valor 
Patrimonial: 

Área da 
Parcela a 
Ceder: 

Valor da 
Parcela: 

264º - L 0,675000 ha 26,02€ 25,34 m2 0,10 € 
12º - T 5,225000 ha 350,20 € 22,34 m2 0,15 € 
39º - T 61,633000 ha 4 747,08 € 13,84 m2 0,11 € 
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- Alvalade – Biblioteca Escolar da EB1 de Alvalade e da EB1 de Ermidas - 773,50€ 
(setecentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos)--------------------------------------------  
- Santo André – Biblioteca Escolar da EB1 n.º 3 de Santo André – 1.029,50€ (mil e vinte e 
nove euros e cinquenta cêntimos)----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do Protocolo entre o Plano Nacional de Leitura e o 
Município de Santiago do Cacém, celebrado em 31 de Outubro de 2007.-----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DA BARRAGEM 
DE FONTE SERNE ------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a cedência das Instalações da antiga Escola Primária de Foros 
do Locário, e Aprovação da Minuta do Contrato de Comodato. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros do Locário – São Domingos. -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.99/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência, a título gratuito, do prédio da antiga escola primária 
de Foros do Locário, freguesia de São Domingos, deste concelho, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 1 134º da freguesia de São Domingos, descrita na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha nº 350/19920113, à Associação de Caçadores e Pescadores da 
Barragem de Fonte Serne.-------------------------------------------------------------------------------  
b) Celebrar contrato de comodato;---------------------------------------------------------------------  
c) Aprovar a Minuta do contrato, programa de procedimento e caderno de encargos, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Associação ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Santiagro 2011 – XXIV Feira Agro-pecuária e do Cavalo - Organização--  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Sr. Vereador José Rosado-----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a forma de inscrição e condições de admissão dos expositores na 
Santiagro 2011; -------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar Tabela de Preços da Santiagro 2011; ----------------------------------------------------  
3. Aprovar a minuta de contrato de cedência de espaços na Santiagro 2011, programa de 
procedimento e caderno de encargos, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número quarenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1.ºA Santiagro é uma feira anual, que se realiza desde 
1987 e tem como principal objectivo divulgar, e potenciar diversas vertentes ligadas à 
agricultura, à pecuária, à floresta, assim como à vertente agro industrial, constituindo sem 
dúvida o maior evento dedicado a esta temática realizado no Litoral Alentejano; -------------  
2.º Na sequência do processo de dissolução da NEDGAL, após análise e consulta das forças 
vivas do concelho, como as autarquias, as associações, os empresários e agentes 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-03-03                                                                                           10 de 13 

económicos, decidiu-se, no encontro das opiniões recolhidas, que a Santiagro deveria 
manter-se nos moldes e nas datas conhecidas, quer pela forte componente agro-pecuária, --  
quer pelo seu impacto no apoio ao desenvolvimento económico da região do Litoral 
Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º A Santiagro 2011, decorrerá entre os dias 27 e 29 de Maio de 2011, no Parque de Feiras 
e Exposições do Município de Santiago do Cacém, sob a organização da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------  
4.º Com a preparação dos procedimentos subjacente à organização do evento que se 
revelaram urgentes surgiu a necessidade de criar normas de cedências dos espaços de 
exposição e/ou comércio, assim como estabelecer os preços a praticar no âmbito da 
Santiagro 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O previsto no artigo 64.º, n.º 1, alínea j) e n.º 2 alínea l) 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em Anexo: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo I - Forma de Inscrição e Condições de Admissão de expositores na Santiagro 2011--  
Anexo II – Minuta de contrato de cedência de espaços para exposição e/ou comercio na 
Santiagro 2011--------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo III -  Tabela de Preços da Santiagro 2011----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Adjudicação do Direito à Exploração do Bar das Piscinas Municipais. ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 08-01.01/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Considerar sem efeito a adjudicação efectuada à senhora Cinara 
Janice Patrocínia Santos por deliberação de 24 de Fevereiro de 2011, tendo em 
consideração o incumprimento pela adjudicatária, do pagamento do preço proposto no 
montante de 250,00 euros; ------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Adjudicar o direito à exploração do Bar das Piscinas Municipais de Santiago do 
Cacém à senhora Márcia Amândio Frasson Ramos, pelo valor proposto de 100,00€, na 
hasta pública realizada em 24 de Fevereiro de 2011 e nas restantes condições da mesma. ---  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – De acordo com o ponto 5 das condições da Hasta Pública o pagamento do valor da 
adjudicação, teria que ser pago na Tesouraria da Câmara Municipal no próprio dia da hasta 
pública, sob pena de ineficácia da adjudicação se tal se não verificasse. ------------------------  
3 – A senhora Márcia Amândio Frasson Ramos, ficou classificada em segundo lugar na 
hasta pública realizada em 24 de Fevereiro de 2011. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 7/DOGU/SAU, de dois mil e onze, 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, programa 
de procedimento e caderno de encargos, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número 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: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO ECONÓMICA, C.R.L. ----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas referentes à emissão 
do Alvará de Autorização de Utilização -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Chesandré, Lotes 18, 19, 20, 21 e 22 – Santo 
André;------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos de construção nºs. 18, 21, 23, 24 e 20/2008 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimentos nrs. 2847, 2848, 2849, 2856 e 2851, de 
13.08.2010 da Chesandré – Cooperativa de Habitação e Construção Económica, C. R. L. ---  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pedido de isenção do pagamento de Taxas para emissão do Alvará 
de Autorização de Utilização, no valor de 706,30 € (Setecentos e seis mil euros e trinta 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1º - O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR- 2.ª série, 
nº 243 de 17/12/2009) estatui no artigo 8º, nº2 c) prevê a isenção de pagamento de taxas de 
urbanismo, aos promotores de habitação desde que, pelo menos 50% do empreendimento 
seja destinado ao regime de habitação de custos controlados. -- ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ONDA FORTE, ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDª. -----------------------  
ASSUNTO: Recepção definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento do Monte 
da Lezíria - Vila Nova de Santo André titulado pelo alvará nº 01/1999 e libertação da 
garantia bancária nº 07310002502820019 da Caixa Geral de Depósitos no valor de 
37.409,84€ (trinta e sete mil quatrocentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos) ---  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Monte da Lezíria – Vila Nova de Santo André. ----------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40003/1997 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística e requerimentos nºs 2411 de 09.06.2009, 14756 de 30.10.2009 e 5136 
de 20.04.2010. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção definitiva das obras de urbanização e a libertação do 
valor ainda cativo de 3.740,98 €, (Três mil setecentos e quarenta euros e noventa e oito 
cêntimos), o qual corresponde a 10% do total da Garantia Bancária nº 07310002502820019 
da Caixa Geral de Depósitos no valor de 37.409,84€ (trinta e sete mil quatrocentos e nove 
euros e oitenta e quatro cêntimos).---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de recepção definitiva das obras de 
urbanização, deslocou-se ao local uma equipa técnica da Câmara Municipal, que tendo 
percorrido e examinado toda a área dos trabalhos que constituem as mencionadas obras de 
construção de urbanização, em presença dos correspondentes projectos aprovados pela 
Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, consideraram poder libertar-se o 
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valor ainda cativo da garantia bancária que corresponde a 3.740,98€ (três mil setecentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------  
Uma vez que já decorreu o prazo de garantia das obras de urbanização, e devido às 
situações verificadas considera-se que estão reunidas as condições para a recepção 
definitiva das obras de urbanização em causa libertando a totalidade da garantia bancária, 
nos termos do nº 5 do Artº 54º e 87º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
actual redacção. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA MESTRE BATISTA. -----------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote n.º 173 do Loteamento 
Municipal de Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04-02.01/2010 do Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar a Senhora Maria Cândida de Oliveira Mestre Batista a transmitir 
o direito de superfície do lote n.º 173, sito no Loteamento Municipal de Alvalade, para as 
Senhoras Carla Alexandra Gonçalves de Oliveira e Elisabete Gonçalves Oliveira.------------  
2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma na Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pela requerente. ----------------------------  
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: ALTINHO DO LOBO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas simples – “Café Altinho do Lobo” ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Principal, nº 24, Relva Verdes – Santiago do Cacém-----------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1723 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, todos os dias da semana, 
excepto à Segunda-Feira.--------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8ª do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALTINHO DO LOBO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA------------  
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ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de restauração e bebidas misto – “Restaurante Altinho do Lobo”---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Principal, nº 20, Relva Verdes – Santiago do Cacém-----------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 559 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, todos os dias da semana, 
excepto à Segunda-Feira.--------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8ª do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta 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  

 
________________________________________________ 

 
O Secretário da Reunião 

 
________________________________________________ 

 


