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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA 
DEZ DE SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE. -------------------------------------------------  
Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, José António Alves Rosado 
e Álvaro dos Santos Beijinha, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos 
Polícia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às dez horas e quarenta minutos.------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número trinta e quatro, de 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com as abstenções dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Pedro do Ó Ramos, por não terem estado presentes. ------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia.-----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Hasta Pública do Loteamento “Nova Lezíria” – Vila Nova de Santo 
André”--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cem da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto de dez de Julho de dois mil e nove. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta, dado que os potenciais interessados 
presentes não licitaram. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e nove/dois mil e 
doze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e nove.----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a oitava Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
nove/dois mil e doze, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
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número duzentos e trinta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. -----------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereador Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha , eleitos da CDU.--------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleitos do PSD. -------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
nove/dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e nove.----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
nove/dois mil e doze, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número duzentos e trinta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião.---------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereador Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha , eleitos da CDU.--------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleitos do PSD. -------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Nove.-------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e nove.----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a oitava Alteração ao Orçamento de dois mil e nove, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e trinta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário Substituto da Reunião.----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereador Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha , eleitos da CDU.--------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleitos do PSD. -------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA DOS CHÃOS --------------  
ASSUNTO: Apoio para zona de lavagem de loiça --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Aldeia dos Chãos--------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Transferência de verba para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos 
no valor de 6.250,00 € (seis mil duzentos e cinquenta euros) de modo a que esta execute as 
obras necessárias à criação de uma zona de lavagem de loiça nas instalações da Associação.---  
FUNDAMENTOS: 1. A Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos colabora com a 
Câmara Municipal no fornecimento de refeições às crianças e alunos da EB1/JI de Aldeia dos 
Chãos através da cedência de parte das suas instalações;----------------------------------------------  
2. Nos termos da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, no âmbito do 
apoio a actividades de interesse municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural desportiva, 
recreativa ou outra. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Gabinete Municipal de Santo André----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta, com o número duzentos e trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
Reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar o auto de trabalhos a menos nº 2 no valor de 36.052,19 €, acrescido de IVA, no 
total de 37.854,80 €.-----------------------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o auto de trabalhos a menos nº 1 do contrato adicional, no valor de 9.571,55 €, 
acrescido de IVA, no total de 10.050,13 €. --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Artigo 220, 221 e nº1 artigo 222 do Decreto Lei nº 59/99, de 2 de Março.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Gabinete Municipal de Santo André----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a não aceitação do pedido de anulação da multa efectuado pelo 
empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Após a conclusão da obra (17/07/2009) foi efectuado o cálculo do 
valor final da multa, tendo sido aprovado em Deliberação de Câmara de 30/07/2009 no valor 
de 26.775,45 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
De seguida foi remetido ao empreiteiro em 04/08/2009, o ofício n.º 395/DOME/09 
notificando-o desta deliberação e enviando os respectivos cálculos da multa, tendo o mesmo 
em 25/08/2009 enviado o fax n.º 2127/09 apresentado em anexo, no qual solicita a anulação 
das multas aplicadas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo em conta a que os atrasos verificados na conclusão da obra são da inteira 
responsabilidade do empreiteiro é de considerar sem fundamento o pedido efectuado por este.  
2. N.º 3 do artigo 201º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A ÁGUA E O AMBIENTE DO 
ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Estatutos para a constituição da Associação de Municípios para 
a Água e Ambiente, AMA-Alentejo --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja -----------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA UM: ------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Autorizar o Município a integrar a AMA-Alentejo – Associação de Municípios para a 
Água e o Ambiente do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------  
b) Aprovar a minuta de Estatutos para a criação da AMA-Alentejo, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e trinta e nove, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário Substituto da Reunião. -------------------------------------------------------------------------  
c) Propor à Assembleia Municipal a ratificação dos Estatutos da AMA-Alentejo.----------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: Os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, 
Alvito, Moura, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, 
Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas 
Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, pretendem constituir uma Associação de Municípios 
de fins específicos, com a designação de Ama-Alentejo – Associação de Municípios para a 
Água e o Ambiente do Alentejo, a qual terá por objecto participar na gestão de um sistema de 
captação, tratamento e adução em alta de água para abastecimento público e de tratamento e 
destino de águas residuais bem como a intervenção noutras áreas afins do ambiente, por 
acordo dos municípios associados ------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: 1. Nos termos da alínea m) n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------  
2. A deliberação da Câmara Municipal de 02/07/2009 e da Assembleia Municipal de 
10/07/2009; o disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 34.º, da Lei 45/2008, de 27 de Agosto. ----------  
PROPOSTA DOIS: ----------------------------------------------------------------------------------------  
a) Rectificar a deliberação de Câmara de 02/07/2009;-------------------------------------------------  
b) Propor à Assembleia Municipal a rectificação da sua deliberação de 10/07/2009.-------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: Nas citadas deliberações incluiu-se, por mero lapso, Vila 
Viçosa como município parceiro no contrato a celebrar com o Estado para o novo modelo de 
gestão de sistema de Abastecimento de Água e de saneamento e tratamento de Afluentes em 
alta, quando esse município já manifestara o seu propósito de não integrar a parceria.-----------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo 148.º do Código de Procedimento 
Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------- -------------------
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 – Auxílios Económicos e Apoio Alimentar  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE/2009, informação nº 215/DEASS/SASETEGE/2009 de 03/09/2009. -------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aplicar às crianças e aos alunos do Pré-Escolar os princípios enunciados no 
Despacho nº 18987/2009 de 17 de Agosto de 2009.----------------------------------------------------  
2. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e aquisição de livros e / 
ou material escolar) às crianças e aos alunos da Educação Pré-Escolar e das Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico constantes no documento que é dado como reproduzido na presente 
acta, com o número duzentos e quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. 
3. Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e / ou material escolar, 
destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens 
anexas, a saber: Agrupamento de Alvalade 137,50€ (cento e trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos); Agrupamento de Cercal do Alentejo 75,00 (setenta e cinco euros); Agrupamento 
de Santiago do Cacém 562,50 € (quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos); 
Agrupamento de Santo André 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) sendo o valor total de 
1.125,00 € (mil cento e vinte e cinco euros. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro ---------------------------------  
Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB 1 de Brescos – Transferência de Verba para 
pagamento de acompanhamento e limpeza na sala de refeições – Ano Lectivo 2009/2010 -  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde – Informação nº 
217/DEASS/SASETEGE/2009 de 03/09/2009----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Nº 
2 de Vila Nova de Santo André a verba total de 1.026,00 € (mil e vinte e seis euros), destinada 
ao pagamento para acompanhamento dos alunos no almoço e limpeza diária (duas horas) da 
sala de refeições da EB 1 de Brescos.---------------------------------------------------------------------  
A verba em causa abrange um período de dez meses, devendo a mesma ser transferida em 
duas tranches: a primeira, no valor de 402,00 € (quatrocentos e dois euros), a ocorrer em 
Outubro/2009 e que corresponde aos meses de Setembro a Dezembro de 2009 e a segunda, no 
valor de 624,00 € (seiscentos e vinte e quatro euros), a ocorrer em Janeiro/2010 e que 
corresponde aos meses de Janeiro a Junho de 2010. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1. artigo 7º do Decreto – Lei Nº 399-A/84 de 28 de Dezembro; -------------  
2. Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB 1 de Brescos, sendo 
necessário assegurar o acompanhamento aos alunos nas refeições bem como garantir a 
limpeza/higiene da respectiva sala de refeições. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Desportiva do Município ----------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número01/2009-3.3.2-2 com informação nº 102/2009 da Divisão 
Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a atribuição de verba no valor de 6.774,40 Euros (seis mil setecentos e 
setenta e quatro euros e quarenta cêntimos), sendo este concedido como apoio para o 
desenvolvimento das suas actividades regulares. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Considerando as dificuldades apresentadas pela colectividade e o hiato 
de tempo que ocorre entre o final do presente protocolo (31 de Agosto) e a data previsível do 
novo protocolo (Novembro), a verba concedida permitirá suprimir estas dificuldades. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: QUADRICULTURA ASSOCIAÇÃO------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para espectáculo do 4º Aniversário da Biblioteca 
Municipal Manuel José “do Tojal”---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 32.1.1 – P.7 da Divisão Sócio Cultural. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.800 Euros, para apoiar a realização de 
espectáculo Wok – Tocá a Rufar, no âmbito das Comemorações do 4º Aniversário da 
Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Pretende o Município assinalar o aniversário da Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal”, fazendo uma parceria com a Quadricultura Associação para a 
realização deste espectáculo.-------------------------------------------------------------------------------  
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 nº 30/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de Administração 
Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 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 acta, com o número duzentos e quarenta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário Substituto da Reunião.----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: TELMA MARLENE DUARTE GUERREIRO------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
bebidas simples – “Bar do Clube” ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Clube Galp Energia – Bairro Horizonte – Vila Nova de Santo André ------  
REFERÊNCIA: Processo 1651 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ----------------------------------------------  



    2009-08-27                                                                                                            Pág. 7 

PROPOSTA: Indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 da Manhã.-----------------------------------------  
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.-------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores  
Vereador Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleitos do PSD. -------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário Substituto 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 redacção da Lei 5 
– A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, Octávio José Palminha 
Gonçalves, Coordenador Técnico na Divisão de Administração Geral e Financeira 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 vinte e cinco minutos.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


