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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE ----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e doze, 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e do Senhor 
Vereador Óscar Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número vinte e 
um de reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 
Presidente, por não ter estado presente na reunião.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice-
Presidente, Margarida Santos e do Senhor Vereador Óscar Ramos. ---------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pergunta dirigida ao Ministério da Saúde – Cuidados de Saúde – 
Fisioterapia no Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da pergunta formulada pelos Deputados do Grupo 
Parlamentar do PCP, eleitos pelo Distrito de Setúbal, ao Ministério da Saúde, a propósito do 
Acesso a Cuidados de Saúde na vertente de fisioterapia no Litoral Alentejano. -------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS ----------------------------------  
ASSUNTO: Memorando de acordo entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional 
de Municípios  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Memorando de Acordo celebrado em 28/05/2012 entre o 
Governo Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, documento que será 
dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
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ASSUNTO: Acordo de Colaboração para Obras de Conservação na Escola Básica de 
Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade  -----------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Sr. 23.5.2 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, Informação nº 
186/DEASS/2011, de 17/08/2011 e Deliberação da Câmara de 25/08/2011. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara de 25-08-2011 que aprovou a minuta do 
Acordo de colaboração a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e a Direção 
Regional de Educação do Alentejo sobre o assunto em referência, considerando que o mesmo 
não produziu efeito devido às alterações resultantes das eleições legislativas com consequente 
mudança do cargo do Senhor Diretor Regional de Educação, por um lado e por outro, pela 
impossibilidade da assunção do compromisso financeiro e execução da obra por parte da 
Direção Regional de Educação em 2011; ----------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a minuta de Protocolo que se anexa e que se dá por reproduzida a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e a Direção Regional de Educação do Alentejo sobre o 
assunto em referência, documento que será dado como reproduzido em ata. -----------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Instalação com melhoria de condições de funcionamento do Pré-
Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico – Alvalade na EB 2/3 de Alvalade; -----------------------  
2. Aliena a) e b) do nº 1 do artigo 19º do capitulo II e alínea d) do artigo 13º da Lei nº 159/99, 
de 14 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reordenamento da rede escolar 2012/2013 – Encerramento de escolas do 1º 
Ciclo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município Santiago do Cacém ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Fax da Divisão Regional de Educação nº 5/5425/2012de 22 de maio e 
Informação nº 94/DEASS/2012 ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emitir parecer desfavorável à proposta da Direção Regional de Educação do 
Alentejo de encerrar no ano letivo 2012/2013 as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de 
Boticos (Arealão) e de Brescos. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Do encerramento das escolas implica nomeadamente mais crianças 
deslocadas, maiores distâncias entre os locais de residência e a escola, maior distância 
relacional entre as famílias e a escola, contribui para o despovoamento, envelhecimento, corte 
das relações interjecionais e abandono dos lugares e ou aldeias rurais, aumento das 
assimetrias, despovoamento social das localidades, desinvestimento nas estruturas 
equipamentos coletivos. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Pedido de Suspensão 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação sessenta e três de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a suspensão dos trabalhos da empreitada em referência pelo 
período de 30 dias, a contar do dia 04.06.2012 inclusive. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Foi detetada, com a limpeza da área de intervenção a presença de 
infraestruturas da rede de fibra otica do município e da rede de esgotos que é necessário 
deslocar em virtude de se encontrarem na área de implantação do edifício.  -----------------------  
Prevê a suspensão pelo período de 30 dias a iniciar em 04.06.2012, não obstante de os 
mesmos serem retomados logo que estejam reunidas as condições. ---------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º e 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 32º do Cadernos de Encargos do procedimento. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contrato de prestação 
de serviços, para assegurar a limpeza de praias, no período de 15 de junho de 2012 a 15 de 
setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Abertura da época balnear e a necessidade de assegurar a 
limpeza das praias da Costa e Lagoa de Santo André, Fonte do Cortiço e Porto das Carretas, 
que não é possível executar com recursos próprios da Autarquia; -----------------------------------  
Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -----------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 
se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 
trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 
emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste direto 
simplificado, nos termos do art.º 112 e 113 e art.º 128 e 129 do Código dos Contrato Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as devidas alterações; ------------  
Os contrato terá o valor mensal de € 853,33, pelo que não lhe será aplicável o disposto no art.º 
19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, por força do art.º 20 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 
de dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo. ------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS. -----------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS, foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm 
vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de 
contratação de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
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reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃODA 
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA Nº 4 DE VILA NOVA 
DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Evento Recreativo – Apoio / Isenção de Taxas  -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 83/DEASS/2012 – 30 Área Transversal do Serviço de 
Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “Arraial Popular” promovido pela Associação de Pais, 
através da isenção do pagamento de taxas – relativas às Licenças de Ruído e de Atividades 
Recreativas em recinto aberto (nº 2 do Regulamento Municipal de Taxas). ------------------------  
FUNDAMENTOS: Apoiar a realização da atividade proposta pela Associação, considerando 
o fim social e educativo a que se destina. ----------------------------------------------------------------  
É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 2 
do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba  ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 24/SAC/DSC/2012 do Serviço de Ação Cultural da Divisão 
Sócio Cultural ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.005,30 € (três mil e cinco euros e trinta 
cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para apoio ao 
funcionamento dos balneários, posto médico e biblioteca, sendo: -----------------------------------  
Balneários – 1.131,15 € (mil cento e trinta e um euros e quinze cêntimos)  ------------------------  
Posto Médico – 1.020,51 € (mil e vinte euros e cinquenta e um cêntimos) -------------------------  
Biblioteca – 853,64 € (oitocentos e cinquenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos) --------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------  
2. A Câmara Municipal tem apoiado regularmente a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o 
funcionamento dos Balneários, Posto Médico e Biblioteca.-------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do 
Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número catorze do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de um de junho de dois mil e doze -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais de Santiago do Cacém, documento que será dado como reproduzido em ata. ---------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - As regras da prestação do serviço público de abastecimento de águas, 
drenagem de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos, deverão constar de 
regulamento de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------  
2 - A necessidade de adaptação do Regulamento vigente às novas exigências legais. ------------  
3 - O período de consulta publica ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ ou sugestões. ---------------------------------------------------------------  
4 - Internamente foram verificados pequenos lapsos e efetuadas pequenas alterações no termos 
da informação em anexo, já incorporados de acordo com o anexo II. -------------------------------  
 5 - Conforme o exposto na alínea a) número 2 do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação vigente e previsto no artigo 62.º do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. 
Um voto contra do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Regulamento Municipal de Abastecimento de Águas de Santiago do Cacém 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número catorze do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de um de junho de dois mil e doze -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de Regulamento Municipal Abastecimento de Águas de 
Santiago do Cacém, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------------------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - As regras da prestação do serviço público de abastecimento de águas, 
drenagem de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos, deverão constar de 
regulamento de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------  
2 - A necessidade de adaptação do Regulamento vigente às novas exigências legais. ------------  
3 - O período de consulta publica ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ ou sugestões. ---------------------------------------------------------------  
4 - Internamente foram verificados pequenos lapsos e efetuadas pequenas alterações no termos 
da informação em anexo, já incorporados de acordo com o anexo II. -------------------------------  
 5 - Conforme o exposto na alínea a) número 2 do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação vigente e previsto no artigo 62.º do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. 
Um voto contra do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana 
de Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número catorze do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de um de junho de dois mil e doze -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de Regulamento Municipal Gestão de Resíduos, 
Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, documento que será dado como 
reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - As regras da prestação do serviço público de abastecimento de águas, 
drenagem de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos, deverão constar de 
regulamento de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------  
2 - A necessidade de adaptação do Regulamento vigente às novas exigências legais. ------------  
3 - O período de consulta publica ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ ou sugestões. ---------------------------------------------------------------  
4 - Internamente foram verificados pequenos lapsos e efetuadas pequenas alterações no termos 
da informação em anexo, já incorporados de acordo com o anexo II. -------------------------------  
 5 - Conforme o exposto na alínea a) número 2 do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação vigente e previsto no artigo 62.º do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. 
Um voto contra do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS, foi 
apresentada a seguinte Justificação de voto: “Considerando que: 
- Os regulamentos apresentados para discussão e votação parecem configurar uma situação de 
aumento da fatura para os munícipes; 
- No que respeita apenas ao custo da água e para um consumo até 5m3, se propõe um aumento 
na ordem dos 14%; 
- Na elaboração dos regulamentos em causa a equipa técnica confessou que nem lhe 
interessou perceber se existem diferenças na fatura da água entre os munícipes servidos pelo 
Município e os munícipes servidos pela Águas de Santo André; 
- Não existiram, portanto, preocupações de harmonização de custos na globalidade dos 
consumidores do Município; 
- A maioria não procurou discutir no âmbito da CIMAL a matéria sobre a qual versam os 
regulamentos, seguindo uma má prática de outros municípios da sub região que,no passado, 
agiram da mesma forma; 
- A resposta da equipa técnica a algumas das questões colocadas, não foi suscetível de 
convencer sobre a equidade e justiça dos novos valores a suportar pelos munícipes; 
VOTO CONTRA 
Sem prejuízo de procurarmos obter mais respostas a partir de casos concretos que, em sede de 
requerimento, apresentaremos para simulação. 
Na sequência das respostas ao requerimento em causa e dos resultados a obter assim 
voltaremos, ou não, no futuro a este assunto. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Números de polícia para o Bairro da Formiga – Santiago do Cacém”--------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santiago do Cacém, concelho de Santiago do Cacém    -------  
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REFERÊNCIA: Informação n.º 151/DOGU/SAU/2012 – Processo 66-STC – Toponímia, da 
Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os números de polícia, para o Bairro da Formiga, de acordo com a 
planta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Largo Capitães de abril – 1, 2, 3 e 4 ----------------------------------------------------------------------  
Rua António Gomes – Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 -------------------------------------------  
----------------------------Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 -------------------------------------  
Rua Alberto Perninha – Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32 ----------  
Rua do Canal – 2, 3, 5 e 7 ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do n.º 1 do artº64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Topónimo para a Travessa do Norte – Vila Nova de Santo André” -----------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santiago do Cacém, concelho de Santiago do Cacém    -------  
REFERÊNCIA: Informação n.º 152/DOGU/SAU/2012 – Processo 107-VNSA – Toponímia, 
da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o topónimo, Travessa do Norte, de acordo com a proposta da Junta de 
Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do n.º 1 do artº64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MODELO ESPECIAL, LDA. ---------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reversão dos lotes nº 41, 42 e 43 – Z.I.l., Exp. IV – Vila Nova de Santo 
André ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 15-02.02/2005 do Serviço de Património. ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à reversão por via judicial, dos lotes n.º 41, 42 e 43, sitos na Zona de 
Industria Ligeira, Expansão IV, em Vila Nova de Santo André, inscritos na matriz sob os 
artigos: 4 696º, 4 724º e 4 725º, e descritos na Conservatória do registo predial de Santiago do 
Cacém, sob as fichas n.º 2900/040995, 2901/040995 e 2902/040995, da freguesia de Santo 
André, respetivamente, cedidos em Direito de Superfície à empresa Modelo Especial, Lda. ----  
FUNDAMENTOS: UM – Os lotes n.º 41, 42 e 43, sitos na Zona de Industria Ligeira, Exp. 
IV, em Vila Nova de Santo André, foram cedidos em direito de superfície por escritura 
lavrada em 12 de janeiro de 2006, ao senhor Joaquim de Oliveira Porto, tendo sido autorizado 
em reunião camarária de 26 de abril de 2007, a transmissão dos mesmos para a empresa 
Modelo Especial, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – O incumprimento da empresa superficiária, relativamente aos prazos de construção de 
acordo com o disposto na cláusula quarta, n.º 1, alínea a) e b) do Documento Complementar 
anexo à escritura de constituição do direito de superfície, bem como da prorrogação 
concedida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Três – Tendo em conta a não entrega dos documentos, nem a comparência da superficiária, 
para a realização da reversão dos lotes por acordo, na sequência da deliberação camarária de 
12 de agosto de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro – Face à recusa da receção da carta enviada ao Gerente da empresa Modelo Especial 
Lda., pela Dra. Ausenda Ferreira, advogada, na qualidade de procuradora do Município de 
Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco - De acordo com o previsto na alínea b) nº 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 183/89 de 1 de 
junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  
ASSUNTO: Venda de habitação na Costa de Santo André – Revogação do Contrato de 
Promessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 134 do Loteamento municipal.  ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e dezoito, do ano de dois mil e um, da Secção de 
Aprovisionamento e Património, Setor de Património. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Que dadas as manifestas dificuldades financeiras do promitente-
comprador, se revogue o Contrato-Promessa de Compra e Venda celebrado em 13/11/2000, 
com o senhor Júlio José, relativo à aquisição ao Município da fração autónoma identificada 
pela letra A, do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Santo André sob o artº 
5032º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha nº 
02040/060593. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Que a revogação do contrato seja efetuada através de Acordo a assinar por ambas as 
partes, e para o qual se apresenta proposta, documento que será dado como reproduzido em 
ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Que se celebre um contrato de Arrendamento relativo à habitação que está a ser 
ocupada pelo Sr. Júlio José, com uma renda “social”, e para a qual se propõe o montante 
inicial correspondente a 10% do valor da Remuneração Mensal Mínima Garantida; -------------  
Quatro - Que o valor entregue ao Município pelo Sr. Júlio José, como parte do preço de 
aquisição do imóvel, no montante de 1 596,16 €, seja considerado como contrapartida do uso 
da habitação no período de janeiro de 1999 a maio de 2012.   ----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea f) do nº 1 do artº 64.º da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Em virtude do promitente-comprador não ter condições económicas para proceder à 
aquisição a que se havia comprometido com a celebração do contrato-promessa.  ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis 
Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Aprovar as alterações ao Regulamento Municipal de Transporte em Táxi, 
introduzidas em fase de consulta pública, de acordo com Aviso nº 2363/2012, publicado em 
Diário da Republica, 2ª série, em 14/02/2012, referidas na informação em anexo. ----------------  
2. Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, a proposta de alteração ao 
Regulamento Municipal de Transporte em Táxi, ora deliberação pela Câmara Municipal, 
conforme documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1º De acordo com o exposto nas informações nºs 23/DDET/GAE/2011, 
de 22/01/2011, 169/DDET/GAE/2011, de 20/06/2011, 184/DDET/GAE/2011, de 13/07/2011, 
007/DDET/GAE/2012, de 09/01/2012, 104/DDET/GAE/2012, de 18/05/2012, anexas ao 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2º Tendo em conta os condicionalismos específicos da realidade local, a necessidade de 
melhorar alguns procedimentos, designadamente no que diz respeito aos concursos públicos e 
à disponibilidade de lugares de estacionamento, por exemplo, junto do Hospital Distrital do 
Litoral Alentejano, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, propõe algumas alterações ao 
Regulamento Municipal de Transporte em Táxi em vigor na área do Município. -----------------  
3º As alterações introduzidas ao Regulamento Municipal de Transporte em Táxi são 
elaboradas em conformidade com o disposto no artigo 241º da Constituição da Republica 
Portuguesa, nº 2 do artigo 14º e artigo 16º do Decreto Lei 251/98, de 11 de agosto com as 
alterações introduzidas e pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO BENFICA --------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
bebidas simples – “Casa do Benfica” ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Azul, Coletiva B7, R7Ch – Vila Nova de santo André ---------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 230 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, 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, 
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, as quais emitiram parecer desfavorável, exceto a associação patronal, 
devido ao facto do estabelecimento se situar numa zona residencial. --------------------------------  
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 
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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 onze horas e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------
------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


