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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRINTA E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE -----------------------------------  

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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém 

na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da 

Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-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 do Senhor Presidente 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, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e 

do Senhor Vereador Óscar Ramos. ------------------------------------------------------------------------  

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

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assuntos: --------------------------------  

-Apresentação de proposta de prestação de serviços – Laboratório de Águas ----------------  

A proposta foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Saúde/2012, informação nº 09/DEASS/2013 de 17/01/2013. -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 

e/ou material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo, relativos a novos 

pedidos, documento que será dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------  

Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas na sequência de novos pedidos as verbas 

para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e 

B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 212,50€ (duzentos 

e doze euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 212,50€ (duzentos e doze euros e 

cinquenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

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

nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

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

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

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. ------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviços – Laboratório de Águas 

REFERÊNCIA: Processo dez de dois mil e treze da Divisão de Ambiente e Saneamento 

Básico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar a apresentação de proposta de prestação de serviços à empresa 

Obrecol, Obras e Construção S.A, conforme pedido de cotação. -------------------------------------  

2. Aprovar os preços constantes da tabela dois, da Informação Interna nº 018/DASB/2013, a 

praticar na prestação de serviços referida para os parâmetros não incluídos na tabela de preços 

em vigor, aprovada em reunião de Câmara de dezasseis de agosto de dois mil e doze. -----------  

3. Aprovar o preço final da proposta, no valor de mil setecentos e quatro euros acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, documento que será dado como reproduzido em ata.------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório, agora 

acreditado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Em conformidade com a línea J) do nº 1 do artigo 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 03/DOGU/SAU, de dois mil e treze, da Secção de 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de alojamento. ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.01/2011 do Serviço de Património. --------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por arrendamento, da Fração “M”, do prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 

1º Esquerdo do Bloco D, sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 

à senhora Rita Gomes de Oliveira. ------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que será dado como 

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

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. --------  

DOIS – De acordo com o solicitado pela requerente, e por se tratar de um caso de apoio 

social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: EULÁLIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA DIAS DA LUZ ---------------------  

ASSUNTO: Resolução do Contrato de Aluguer do Quiosque da Sonega. ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo da Liberdade - Sonega. -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 174/1997 da Secção de Aprovisionamento e Património. --------  

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

PROPOSTA: Resolver, por acordo, o contrato de aluguer do Quiosque da Sonega, celebrado 

com a Dona Eulália da Conceição da Costa Dias da Luz, com efeitos a partir de 31 de janeiro 

de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela arrendatária. -----------------------------  

2 - Ao abrigo do previsto na alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------  

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 pela Senhora Vice-

Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  ------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas.--------------------------------------------------------------------------- ----------   

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


