
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-04-18                                                                                                 1 de 8 

ATA NÚMERO QUINZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E 
TREZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezoito dias do mês de abril 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, José António Alves Rosado e Óscar Domingues Ramos, Vereadores, a fim de se 
efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.---------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
catorze, da 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 Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------  
NOMEAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ---------------------- 
O Senhor Presidente referiu que conforme tinha sido dado conhecimento na anterior 
reunião da Câmara Municipal, à qual não esteve presente, nomeou como Vice-Presidente da 
Câmara Municipal o Senhor Vereador Álvaro Beijinha, tendo em conta o volume de 
trabalho que representava para a Senhora Vereadora Margarida Santos a acumulação 
daquelas funções com outras que exerce, dado o seu estado avançado de gestação. ------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO DE ESTAÇÕES DO CORREIO NO MUNICÍPIO -------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que a estação de correios dos CTT, em 
Alvalade, acabou por encerrar no dia doze do mês em curso, dia do protesto da população 
contra a decisão de encerramento da mesma, por questões de segurança, segundo uma 
administradora dos CTT com quem entrou em contacto naquele dia, à qual transmitiu que 
as pessoas se estavam a manifestar de forma pacifica.  -------------------------------------------- 
Mais informou que teve lugar uma reunião, solicitada pela Câmara Municipal, no dia 
dezassete do mês em curso, na Sede dos CTT, em Lisboa, com membros da Administração 
daquela empresa, na qual participaram também os presidentes das juntas de freguesia de 
Alvalade, Cercal e Ermidas, onde foram informados de que a decisão de encerramento das 
estações de correio naquelas freguesias se enquadravam no âmbito de um plano de 
reestruturação da empresa, dado que, do seu funcionamento resultava prejuízo para a 
mesma. Acrescentou que os autarcas presentes tentaram sensibilizar os administradores da 
empresa para a importância do serviço público que era prestado às populações e dado a 
grande distância à sede do Município, tendo os mesmos referido que, embora 
compreendessem a situação, a decisão já tinha sido tomada, não mostrando abertura para a 
alterar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informou também que irão ser feitas diligências junto do Secretário de Estado da Tutela, no 
sentido de reverter a situação e que estava a ser equacionada a hipótese de vir a apresentar 
uma providência cautelar, acrescentando que daquela decisão não foi dado conhecimento 
prévio às autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que aquele serviço público não estava assegurado às populações daquelas 
freguesias através de parceiros privados como a Administração dos CTT pretende e que, 
mesmo que haja interessados na execução do serviço não existem garantias da sua 
continuidade e de um atendimento de qualidade. Mais informou que a alternativa 
apresentada pela Administração dos CTT era a passagem de uma carrinha por aquelas 
freguesias, uma vez por semana.  --------------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que na deslocação a Lisboa, os autarcas foram acompanhados por dois 
autocarros que transportavam pessoas das freguesias que fizeram questão de se 
manifestarem, em frente à sede da empresa, enquanto decorria a reunião, contra o 
encerramento daqueles serviços. ----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Arnaldo Frade lamentou a decisão tomada pela Administração dos 
CTT, prejudicando as pessoas, contra a qual as populações se estão a manifestar, 
acrescentando que seria de se analisar a forma mais eficaz de mostrar o descontentamento 
por esta situação, porque o que tem sido transmitido pela Comunicação Social não o traduz 
de forma significativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que nas ações de protesto, em Alvalade e 
Cercal do Alentejo, participaram cerca de quatrocentas pessoas, em cada uma delas, e que 
foram as mesmas que tiveram a iniciativa de acompanhar os autarcas a Lisboa. ----------------- 
Mais informou que o Sindicato dos Trabalhadores dos CTT colocara a hipótese de 
promover uma grande manifestação nacional de protesto contra esta medida, dado que a 
situação também se coloca noutros municípios. ----------------------------------------------------- 
O senhor Presidente salientou o grande descontentamento da população com esta situação, 
o qual tem manifestado através de várias ações de protesto, acrescentando que é preciso 
prosseguir com as diligências no sentido de reverter esta decisão que prejudica as pessoas. -- 
Mais referiu que este assunto deverá também ser colocado aos grupos parlamentares. --------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que o Conselho Municipal de Segurança voltou a reunir, no 
dia nove do mês em curso, para debater a situação do transporte de matérias perigosas 
dentro dos centros urbanos, para a qual foram convidadas as empresas que operam no 
complexo industrial de Sines, o Município de Sines e a empresa Estradas de Portugal. 
Acrescentou que o representante da empresa Repsol informou que os operadores que 
trabalham com a mesma têm indicações para não passarem com as cargas por dentro dos 
perímetros urbanos, o mesmo referiu o representante da empresa Carbogal, tendo o 
representante da empresa Recipneus informado que não transportam matérias perigosas, 
enquanto o representante de uma empresa transportadora referiu que estas são consideradas 
as prevaricadoras, mas que nem todas atravessam os aglomerados urbanos com cargas 
perigosas e que algumas só o deixarão de fazer com a aplicação de medidas proibitivas. ------ 
O Senhor Presidente referiu que o maior problema se colocava com os operadores da 
empresa Galp Energia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Informou também que a Senhora Procuradora do Ministério Público referiu que se tratava 
de uma situação intolerável, do domínio moral e do bom senso, e que alguns operadores só 
mudavam de atitude com a aplicação de medidas coercivas. ----------------------------------- 
O senhor Presidente Informou ainda que a empresa Estradas de Portugal não esteve 
presente, alegando que só discutia este assunto com a Câmara Municipal. ----------------------- 
Acrescentou que vai diligenciar no sentido de marcar mais uma reunião com aquela 
empresa, e que irá também agendar uma reunião com o Comando Distrital de Operações de 
Socorro (CDOS) e outra com a equipa de ação rápida da GNR, sobre esta matéria.------------- 
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Mais informou que no âmbito da discussão foi referido que, em Espanha e noutros países, 
existem corredores de segurança para transporte de matérias perigosas, tendo em conta o 
perigo para as populações, pelo que, irá colocar novamente o assunto aos grupos 
parlamentares e à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, no 
sentido de vir a ser tomada uma medida legislativa sobre esta matéria.---------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – HASTEAR DA BANDEIRA NA SEDE DO 
MUNICÍPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que designava para este ato o Senhor Vereador José 
Rosado e que iria colocar à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que indicasse um 
eleito da mesma para o efeito. --------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:------------------------------------- 
-  Desconvocação da Reunião ordinária da Câmara Municipal, de 25 de abril de 2013.-- 
- Retificação da proposta aprovada em reunião de câmara de 04/04/2013, que revoga 
parcialmente os atos administrativos deliberados em reunião de câmara de 17/02/2011 
e 15/03/2012 , e aprova como  titular o Município de Santiago do Cacém. ------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 908.946,38 € (novecentos e oito mil novecentos e 
quarenta e seis euros e trinta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 181.332,02 € (cento e oitenta e um mil trezentos e 
trinta e dois euros e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Desconvocação da Reunião ordinária da Câmara Municipal, de 25 de 
abril de 2013  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Desconvocar a reunião ordinária da Câmara Municipal, de 25 de abril de 
2013, convocando a próxima reunião ordinária para o dia 02 de maio de 2013. ----------------- 
FUNDAMENTOS: Alínea n) do número 1 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Fundo fixo de caixa – Bibliotecas Municipais ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a constituição do seguinte fundo de fixo de caixa, visando 
exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas nas Bibliotecas Municipais. ---------  
 

Divisão / Serviço Valor Responsáveis 
 
Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém 

 
25,00 € 

1º - Cidália Fitas 
2º - Hélder Gonçalves 
3º - Paula Pendilhas 

  1º - Cláudia Carvalho 
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Biblioteca Municipal de 
Santo André 

25,00 € 2º - Maria Cecília 
Cabrita 
3º - Sofia Guerreiro 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 2.9.10.1.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
fevereiro (POCAL). --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para venda de Madeira de Pinheiro propriedade do 
Município – Abertura de Propostas ----------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero quatro, do ano dois mil e treze, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar a venda de madeira ao Senhor José Maria Pereira e Filhos, Lda, 
pelo valor de 5,20 € por tonelada, acrescido de IVA à Taxa Legal e nas restantes condições 
da Hasta Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Único concorrente.-----------------------------------------------------------  
2. A base de licitação era de 4,00 € acrescidos de IVA. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 09/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 é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Retificação da proposta aprovada em reunião de câmara de 04/04/2013, 
que revoga parcialmente os atos administrativos deliberados em reunião de câmara de 
17/02/2011 e 15/03/2012 , e aprova como  titular o Município de Santiago do Cacém. --  
LOCALIZAÇÃO: ZIL – Expansão IV, lotes 11,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32 e 33 em 
Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 12/2010 e nº 01/2013, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a retificação por erro material na expressão da vontade, uma vez 
que por lapso manifesto de escrita, no ponto 2 da proposta foi mencionado: “ anexação dos 
lotes 28 e 29 que passará a ser denominado por lote 30” no qual deveria ter sido dito: 
“anexação dos lotes 28 e 29 que passará a ser denominado por lote 28 e anexação dos 
lotes 30, 31, 32 e 33 que passará a ser denominado por lote 30”. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 1 e nº 2 do artigo 148º do Código de 
Procedimento Administrativo: “Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da 
vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o 

tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato”, “A retificação pode ter lugar 
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oficiosamente ou a pedido dos interessados, tem efeitos retroativos e deve ser feita sob a 

forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado”. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RODRIGO FERNANDES CANDEIAS PEREIRA ---------------------------  
ASSUNTO: Redução de Taxas a pagar pela operação urbanística – Comunicação 
Prévia de Alterações no Prédio sito no Centro Histórico - Rua de Timor em Santiago 
do Cacém.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 192/2012 datado de 30/10/2012 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística, em nome de Rodrigo Fernandes Candeias Pereira -------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a redução de 50% do pagamento das taxas de urbanismo 
inerentes a esta operação urbanística, cujo valor liquidado é de 1.042,41 € (mil e quarenta e 
dois euros e quarenta e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
DOIS – O titular do processo ainda não efetuou o pagamento dessas taxas. Propõe-se a 
redução no valor de 521,20 € (quinhentos e vinte um euros e vinte cêntimos) a pagar pelo 
requerente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto – Estamos perante uma operação urbanística que se situa no 
Centro Histórico de Santiago do Cacém e que, pelas suas caraterísticas arquitetónicas e 
pelos materiais utilizados, contribui para o processo de recuperação e requalificação de uma 
área urbana para a qual o Município tem interesse especial.---------------------------------------  
De direito – Assim considera-se o pedido enquadrável na alínea h) do n.º 2 do art.º 8º do 
Regulamento de Taxas, que prevê a possibilidade de isenção ou redução até 50% do 
pagamento das taxas urbanísticas, para este tipo de operações urbanísticas. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANA MARIA DORES LOURENÇO BATISTA MARQUES---------------  
ASSUNTO: Redução de Taxas a pagar pela operação urbanística – Comunicação 
Prévia de Ampliação no Prédio sito no Centro Histórico - Rua Cipriano de Oliveira, 
n.º 10 em Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santiago do Cacém, Município de Santiago do Cacém ---  
REFERÊNCIA: Processo 2/2013 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, em 
nome de Ana Maria Dores Lourenço Batista Marques.---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a redução de 50% do pagamento das taxas de urbanismo 
inerentes a esta operação urbanística, cujo valor liquidado é de 296,05 € (duzentos e 
noventa e três euros e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
DOIS – A titular do processo já efetuou o pagamento dessas taxas, através da fatura n.º 
1417/2013, pelo que se propõe a restituição no valor de 148,03 € (cento e quarenta e seis 
euros e cinquenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto – Estamos perante uma operação urbanística que se situa no 
Centro Histórico de Santiago do Cacém e que, pelas suas caraterísticas arquitetónicas e 
pelos materiais utilizados, contribui para o processo de recuperação e requalificação de uma 
área urbana para a qual o Município tem interesse especial.---------------------------------------  
De direito – Assim considera-se o pedido enquadrável na alínea h) do n.º 2 do art.º 8º do 
Regulamento de Taxas, que prevê a possibilidade de isenção ou redução até 50% do 
pagamento das taxas urbanísticas, para este tipo de operações urbanísticas. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PEDRO MIGUEL LOBINHO LOPES.------------------------------------------  
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ASSUNTO: Alteração de loteamento nº 10/2011, em nome de Pedro Miguel Lobinho 
Lopes sito em Loteamento Vale de Quem Tem Lote nº 4 – Deixa-o-Resto –Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 4 – Loteamento Vale de Quem Tem – Deixa-o-Resto – Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 10/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 
em nome de Pedro Miguel Lobinho Lopes. ----------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 10/2011, para o lote nº 4 – Loteamento 
Vale de Quem Tem – Deixa-o-Resto, freguesia de Santo André, prédio descrito na 
Conservatória do registo Predial sob o nº 1685/19920825 e inscrito na matriz urbana com o 
artigo 6436-P, da freguesia de Santo André, conforme memória descritiva e planta síntese, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
A operação consiste na alteração do polígono de implantação e área bruta de construção. ---  
Assim a área de implantação passará de 121,44 m2 para 204,44 m2, e a área bruta total de 
construção de 205 m2 para 267,50 m2. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma vez que foram apresentadas declarações da maioria dos titulares 
constantes em alvará, não houve notificação para efeitos de pronúncia, nos termos do nº3 do 
Artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, sua atual redação, e artigo 18º do 
Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. ------------------------------------------------  
Nos termos do nº 4 do artigo 27º, e 23º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Atribuição de topónimo e números de polícia para a Rua 25 de Abril em 
Brescos”---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André, Município de Santiago do Cacém -----------  
REFERÊNCIA: Processo nº 65/2012/DOGU-SAL/2013 e Processo 125-VNSA – 
Toponímia, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o topónimo e números de polícia.-----------------------------------------  
Rua 25 de Abril: Pares – 2, 2ª, 4, 6, 6ª, 8, 10, 12, 14, 16. ----------------------------------------  
Números Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 41-------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Número de polícia para a Rua do Rio Sado em Ermidas Aldeia -------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Ermidas, Município de Santiago do Cacém -----------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 257/2012 datado de 15/11/2012 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os números de polícia para a Rua do Rio Sado em Ermidas Aldeia.  
Números Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PAULO DINIS ROMÃO DA ENCARNAÇÃO --------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas misto – “Bar Nox”------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua 30, nº 29 – Ermidas Sado. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 1555 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 à Sexta-Feira, Sábados e 
Véspera de Feriado. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 horário 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: HORTENSE FERNANDES CARVALHO POLÍCIA SOARES -----------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de restauração e bebidas misto – “Restaurante Bar Ponto Final” ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo dos Caeiros, nº 75 R/Ch – Cercal do Alentejo. ----------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 624 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, 
exceto Segunda-Feira. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 horário 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 Alvalade Sado -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2013, informação nº 61/DEASS/2013 de 27/03/2013. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros e 
material escolar) ao aluno do 1º Ciclo, relativo a novo pedido, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
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ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas na sequência do novo pedido a verba para 
livros e material escolar, destinada ao aluno do 1º Ciclo – escalão A, constante no anexo I, a 
saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 alínea c) e o nº 2 do artigo 14º do Dec-Lei nº 399-A/84 de 28 de dezembro; -------------  
Nº 1 e nº 2do artigo 8º e nº 1 e nº 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/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. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata 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 
redação 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 cinco minutos. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 


