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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE ----------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na Sala 

de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 

Proença, Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, Vice-Presidente, 

Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, Óscar 

Domingues Ramos, e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificou-se a ausência do Senhor José Rosado. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

dezasseis, de reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 

Presidente, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 08/DOGU/SAU, de dois mil e treze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, documento 

que será dado como reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: NUNO ANDRÉ FERRÃO FUSCO ---------------------------------------------------   

ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 

bebidas simples – “Terminal Rodoviário” ------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Avenida de Sines – Vila Nova de Santo André ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 875 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo  ----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  

PROPOSTA: 1) Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial em epígrafe, no período das 05h00 às 06h00 da manhã todos os 

dias da semana. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento 

comercial em epígrafe, no período das 24h00 às 02h00 todos os dias da semana. -----------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º 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 horários fixados no Regulamento, 
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devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 

entidades que emitiram 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: CARLOS ALBERTO SILVA ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 

bebidas simples – “La Belle Époque” ------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Egas Moniz, n.º 41 – Santiago do Cacém  ---------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 23 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 04 horas da manhã todos os dias da semana, 

exceto ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º 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 horários fixados no Regulamento, 

devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 

entidades que emitiram 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 – Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santo André. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúd / 2012, informação nº 73/DEASS/2013 de 09/05/2013. -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 22.11.2012, 

relativa ao assunto em epígrafe, respeitante ao aluno constante da tabela do anexo I, por 

motivo de alteração de escalão de N/C para A, documento que será dado como reproduzido 

em ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Transferir para o Agrupamento de Escolas, relativo à reforma, atrás prevista, a verba 

para livros e / ou material escolar, destinado ao aluno do 1º Ciclo – escalão A, constante no 

anexos I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 75,00 € (setenta e cinco euros), 

sendo o valor total de 75,00 € (setenta e cinco euros). -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número 1 alínea c) e o nº 2 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de setembro; --------------------  

Número 1 e nº 2 do artigo 8º e nº 1 e nº 2 do artigo 9 do despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368/2010, de 14 de setembro, 

Despacho nº 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo 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 redação da Lei 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor 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 dez horas.--------------------------------------------------------------------------- ----------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


