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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE --------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de julho 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, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos.-----------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 vinte e 
cinco de reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Margarida Santos --------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
 
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA NORTE - OBRAS 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Valdemar Algarvio, tendo este referido que quando da execução das obras de requalificação 
feitas em Santo André foi feito um corte no asfalto, junto da sua habitação sita no Bairro da 
Atalaia Norte, para passagem das águas pluviais, no entanto não foi reposto o pavimento o 
que causa bastante pó à passagem das viaturas, também existem bastantes buracos no 
pavimento e entulho amontoado nos canteiros.---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que as obras não foram concluídas por falência do empreiteiro 
que estava a executar as obras. Dada esta situação a Câmara Municipal procedeu à abertura de 
novo concurso o qual já foi adjudicado.----------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que brevemente a situação exposta pelo Senhor Valdemar Algarvio irá ser 
resolvida. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISITA DE EMBAIXADORES DA AMÉRICA AO CONCELHO  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia dezanove de junho uma delegação de 
embaixadores da América Latina visitou o concelho, estiveram também presentes o Senhor 
Presidente da Turismo do Alentejo, Ceia da Silva, e o Senhor Presidente do IPDAL – Instituto 
para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina. 
Mais referiu que os Senhores embaixadores foram recebidos pelo próprio e pelo Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, Ramiro Beja, na Sala de Sessões do Município onde foi 
sublinhada as potencialidades do concelho tendo sido exibido um filme que realça os aspetos 
importantes desta região desde a indústria, passando pela agricultura, serviços e o turismo. 
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Mais referiu que houve também uma visita ao centro histórico da cidade o que agradou 
bastante aos Senhores embaixadores.--------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou ainda que recebeu uma carta do Senhor Embaixador da 
Argentina, Senhor Jorge Faurie, em representação da delegação de embaixadores tendo dado 
os parabéns e valorizado bastante a visita realizada ao Concelho de Santiago do Cacém.-------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DIA DO MUNICÍPIO – CONVITE AO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia quatro de julho se deslocou com dois 
membros da Direção do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de 
Beja, Dr. Falcão e Drª Sara Fonseca à Presidência da República para convidar o Senhor 
Presidente da Republica para a cerimónia de lançamento da obra No Caminho sob as Estrelas 
– Santiago e a Peregrinação a Compostela, que terá lugar do dia 25 de julho, Dia do 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que foram recebidos pelo Senhor Presidente da República o qual agradeceu o 
convite e salientou a forma digna como sempre tem sido recebido em Santiago do Cacém, 
tendo colocado algumas questões sobre a situação do Concelho.------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu ainda que o Senhor Presidente da República ficou de analisar as 
possibilidade de se poder deslocar a Santiago do Cacém nessa data.--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECOMENDAÇÃO - MARCHAS POPULARES  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a 

seguinte Recomendação :------------------------------------------------------------------------------- - 

“Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 - As marchas populares são uma tradição no Município de Santiago do Cacém; 
- Tempos existiram em que se exibiam em Santiago do Cacém marchas oriundas das diversas 
freguesias;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Essa prática perdeu-se mantendo-se algumas marchas populares que se exibem na sua 
própria freguesia ou em outros lugares na sequência de convites;------------------------------------ 
- Seria interessante retomar a tradição de exibição em desfile na sede do Município;------------- 
- A conjuntura sugere iniciativas culturais de baixo custo; -------------------------------------------- 
 - Importa fomentar um bairrismo saudável e o orgulho na criatividade local;---------------------- 
RECOMENDAMOS: Que se analise a possibilidade de, através de apoios financeiros não 
muito significativos a conceder pelo Município, uma instituição em cada Freguesia possa 
organizar uma marcha popular que possa assegurar diversas exibições, designadamente um 
desfile em Santiago do Cacém em iniciativa a organizar pelo Município.-------------------------- 
Esta iniciativa implicaria um investimento total reduzido e poderia contribuir para aumentar o 
sentimento de pertença ao nível das freguesias, num momento em que estão a ser colocadas 
em causa pelo poder central”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DOS SERROTES – ILHAS 
ECOLÓGICAS  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que no Bairro dos Serrotes em Vila Nova de Santo 
André, a ilha ecológica que está no passeio do tomilho não está a funcionar nas devidas 
condições, não sabe se por deficiência do equipamento ou por má utilização. Mais referiu que 
esta situação está a provocar que exista lixo espalhado pelo chão.----------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Rosado informou após contacto telefónico com a Divisão Serviços 
Urbanos que, o que está a acontecer se deve à forma como os utilizadores estão a colocar o 
lixo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM - MAU ESTADO PAVIMENTO JUNTO SOCIEDADE 
RECREATIVA FILARMÓNICA UNIÃO ARTÍSTICA  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que o acesso à sede da Sociedade Recreativa 
Filarmónica União Artística e ao antigo Ringue, se encontra em muito mau estado.-------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que irá ser feita uma intervenção naquele local brevemente.-------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HERDADE DO SEIXINAL – REPARAÇÃO DE CAMINHO 
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que foi contactado pelo casal proprietário do 
empreendimento turístico situada na herdade do Seixinal, para saber como deveriam proceder 
para solicitar à Câmara Municipal a reparação do caminho de acesso à referida propriedade, 
pelo que solicita informação para  poder transmitir ao casal.----------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que devem dirigir-se à Divisão de Obras Municipais e 
Equipando e solicitar uma requisição para a reparação do caminho.--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISTA ALEGRE – ARRANJOS EM RESIDÊNCIA -------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos solicitou informação sobre o ponto de situação relativo ao 
pedido de apoio feito pelo Senhor Jorge Rodrigues, para melhorar as condições da casa onde 
reside.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que já foi feita uma visita a residência e a avaliação 
do que é necessário, no entanto há que decidir dado que a reparação desta habitação envolve 
alguns custos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: --------------------------------------  
- Conclusão da Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – Adjudicação. 
- XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
A proposta foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.289,43 € (dez mil 
duzentos e oitenta e nove euros e quarenta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------------------------  
FUNDAMENTOS: Um. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;----------  
Dois. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e pôr do 
sol - Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento, Cronograma Financeiro 
e Desenvolvimento do PSS--------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um zero oito zero quatro de dois mil e doze e 
informação número setenta e nove de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Plano de Segurança e Saúde apresentado pelo empreiteiro, 
para a execução da obra em referência que se anexa. --------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e 
Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, para a execução da obra em referência 
que se anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nº 1 do Artº 12º do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, Art. n.º 
361 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes - Plano de 
Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento, Cronograma Financeiro e 
Desenvolvimento do PSS----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um zero oito zero três de dois mil e doze e 
informação número oitenta de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Plano de Segurança e Saúde apresentado pelo empreiteiro, 
para a execução da obra em referência que se anexa. --------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e 
Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, para a execução da obra em referência 
que se anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nº 1 do Artº 12º do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, Art. n.º 
361 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes - Plano de 
Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento, Cronograma Financeiro e 
Desenvolvimento do PSS----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um zero oito zero três de dois mil e doze e 
informação número oitenta de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar o Plano de Segurança e Saúde apresentado pelo empreiteiro, 
para a execução da obra em referência que se anexa. --------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e 
Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, para a execução da obra em referência 
que se anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nº 1 do Artº 12º do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, Art. n.º 
361 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 
ASSUNTO: XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 
LOCALIZAÇÃO: Coimbra 
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara  
PROSPOSTA aprovar a participação da Sr. Vereadora Margarida Santos enquanto membro 
substituto do Sr. Presidente da Câmara, no XX Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses a ter lugar no próximo dia 29 de setembro em Santarém. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 2 do artº 6º, secção I dos Estatutos da ANMP. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com seis votos a favor. --------------------------------------------------------------------  
Votação efetuada por voto secreto.--------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-----------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Junta de Freguesia de Santo André --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André--------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 67/2012 da Divisão de 
Cultura e Desporto e oficio nº 193/2012 da Junta de Freguesia de Santo André. ------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 2.000,00 Euros (dois mil euros) 
para a Junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 17ª Corrida da Lagoa 
de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 
desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 
desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Atribuição do direito à instalação de Divertimentos Especiais na Feira do 
Monte 2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número noventa e um de dois mil e doze da Divisão de Serviços 
Urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Abertura de concurso por proposta em carta fechada para a instalação na Feira 
do Monte 2012 de Divertimentos Especiais: ------------------------------------------------------------  
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1 – Carrossel com a dimensão máxima de ø 15,00 m ou 17 m x 20 m; -----------------------------  
2 – Mini- Pistas Infantis ou Carrossel Infantil ou equivalente com as dimensões máximas de ø 
10 m ou 12 m x 10 m;---------------------------------------------------------------------------------------  
1 – Pista Infantil de ø 7 m; ---------------------------------------------------------------------------------  
1 – Cadeira ou Roda de Aviões com dimensões máximas de ø 14 m; -------------------------------  
1 – Pista de Adultos com as dimensões máximas de 40 m x 14 m. ----------------------------------  
Condições Gerais: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1 – As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada e dirigidas à Divisão de Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal até às 16 horas do dia 31 de julho de 2012. ------------------------  
2 – Na Proposta deve constar a dimensão do terrado necessário à Instalação.----------------------  
3 – Caso haja mais de um concorrente cuja proposta esteja empatada, será aberta licitação 
verbal, não sendo admitidos lanços inferiores a 10 % da base de licitação.-------------------------  
4 – A base de licitação dos Divertimentos é a seguinte: ----------------------------------------------  
 

- Carrossel com a dimensão máxima de ø 15,00 m ou 17 m x 20 m……….. € 150,00 
- Mini- Pistas Infantis ou Carrossel Infantil ou equivalente com as dimensões 
máximas de ø 10 m ou 12 m x 10 m… 

 
€ 80,00 

- Pista Infantil de ø 7 m…………………………………………………………………. € 80,00 
- Cadeira ou Roda de Aviões com dimensões máximas de ø 14 m……………………. € 150,00 
- Pista de Adultos com as dimensões máximas de 40 m x 14 m ……………………… € 300,00 

Acrescido de Iva à taxa de 23 %---------------------------------------------------------------------------  
5 – Considera-se incluído nestes valores o preço de terrado.------------------------------------------  
6 – Abertura de propostas e sua licitação verbal terá lugar na reunião de 2 de agosto de 2012, 
pelas 10:15 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------  
7 – A Câmara Municipal reserva o direito de não efetuar a adjudicação caso as propostas 
apresentadas lhe não convierem. Se se verificar a não ocupação de um lugar poderá esta 
Câmara Municipal ajustar a sua cedência com eventuais interessados, salvaguardando os 
interesses do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  
8 – O valor da arrematação será pago na Tesouraria Municipal, imediatamente após o ato da 
arrematação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
9 – As montagens podem ser efetuadas a partir de 27 de agosto de 2012 (inclusive) mediante 
contacto prévio com os Serviços Municipais – Telefone – 269 829 400 ou fax 269 829 498, 
das 08:30 h às 16:30 h e desmontagem até às 12:00 h do dia 5 de setembro de 2012. ------------  
10 – O fornecimento de energia elétrica estará a cargo do adjudicatário, mediante contrato 
com Empresa Distribuidora de Energia em Baixa Tensão. --------------------------------------------  
11 – Não é autorizado a permanência de caravanas/contentores dormitórios junto aos 
divertimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
12 – Durante as horas dos espetáculos musicais obrigam-se a colocar os sistemas sonoros num 
volume inferior, cujo valor será indicado pelos Serviços Municipais. 
FUNDAMENTOS: Artigo 36.º do regulamento de Feiras e Mercados Tradicionais do 
Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  
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 7/DOGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei 169, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Topónimo Rua 12 – Ermidas Sado -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Ermidas Sado, concelho de Santiago do Cacém----------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 179/DOGU/SAL/2012 – Processo 95 – ES – Toponímia, da 
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do topónimo Rua 12 para Rua Nª Senhora da Conceição, 
de acordo com a proposta da Junta de Freguesia de Ermidas Sado.----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro.-----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: “A ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.” 
ASSUNTO: “Contrato de Arrendamento – Edifício da antiga Central Elétrica - 
Alteração”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, zero nove – zero três, de dois mil e onze da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração da alínea b) da Cláusula Quinta do contrato celebrado 
entre o Município de Santiago do Cacém e “A Espiga – Cooperativa de Solidariedade Social, 
CRL” em cinco de julho de dois mil e onze, passando a mesma a ter a seguinte redação. -------  
--------------------------------------------------Quinta ------------------------------------------------------  
a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Com vista à execução das obras necessárias, não haverá lugar ao pagamento de qualquer 
renda até ao mês de agosto de dois mil de doze.- 
2 – As restantes cláusulas constantes do contrato de arrendamento, assinado em cinco de julho 
de dois mil e onze, manter-se-ão inalteradas. 
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado por “A Espiga – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL em treze de dezembro de dois mil e onze”. -----------------------------  
b) De acordo com alínea d) do nº 7 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: L CAPOTE EVENTOS, LDA ---------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
bebidas simples – “Capotes Bar” -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Estrada Nacional 261, Deixa-o-Resto – Vila Nova de Santo André---------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1762 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo-----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, à Sexta –Feira, Sábados e 
Vésperas de Feriado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com 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.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e cinco minutos.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


