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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM ------------------------------  

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

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de reuniões da Sede da 

União de Freguesias de S. Domingos e Vale de Água, compareceram o Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 

dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a 

fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.   -------------- ---------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Luis Filipe dos Santos  --------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número 

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

 

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Luis 

dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: XYQ - PORTUGAL, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

UNIPESSOAL LDA. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície da Fração B do Lote 146 da Zona de 

Atividades Mistas de Santo André. ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.50.200/10doServiçode Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------  

PROPOSTA: UM - Aprovar a transmissão do Direito de Superfície da Fração B do Lote nº 

146 da Zona de Atividades Mistas de Santo André, inscrita na matriz urbana sob o artigo 5628 

–Fração B, da freguesia de Santo André e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Santiago do Cacém sob o nº 2521/19940504 –B da mesma freguesia, para Kenia Portes de 

Oliveira, com o NIF 237 255 898 e para Ismael Inocêncio Morais Pires com o NIF 204 339 

529, ambos moradores no Bairro dos Serrotes, Rua do Tojal nº 16 –R/C Dtº  em Vila Nova de 

Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, no Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

DOIS -Conforme previsto na Cláusula Quinta do Documento Complementar da Escritura. 

TRÊS -Conforme solicitado por requerimento de 13de abril de 2021. ------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------   
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ASSUNTO: Aditamento à quarta Renovação das Medidas Extraordinárias e de Caráter 

Urgente para Apoio Social e Económico no Combate à Pandemia pela Doença COVID-

19  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/700.20.102/14, do Gabinete de Apoio à Presidência  ------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  -----------------  

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 26 de abril de 2020, de 

renovação e aditamento às medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e 

económico no combate à pandemia pela doença COVID-19. -----------------------------------------  

“DESPACHO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aditamento à quarta renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para 

apoio social e económico no combate à pandemia pela doença COVID-19 --------------------  

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal em resultado da pandemia da doença 

COVID-19 tem justificado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém a adoção de um 

conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e económico no 

combate à pandemia.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

As medidas adotadas tiveram como objetivo não só prevenir, conter e mitigar a transmissão da 

infeção, como também minimizar os efeitos colaterais da pandemia, protegendo as empresas, 

sobretudo os pequenos empresários em nome individual, de forma a defender o emprego, os 

postos de trabalho, e criar condições para que seja assegurado, na medida do possível, o 

rendimento das famílias.  -----------------------------------------------------------------------------------  

As medidas tomadas tiveram manifestamente impactos positivos no controlo da pandemia no 

nosso concelho, e é, também, por essa razão, que face ao contexto atual da situação, e para 

que se prossiga a estratégia de levantamento progressivo das medidas de confinamento, se 

considera necessário aditar à quarta renovação uma nova medida para que, no âmbito da 

última renovação do Estado de Emergência, a situação epidemiológica atual tenha o menor 

impacto possível na transmissão da doença e no rendimento das famílias.  ------------------------  

Face ao exposto, e atendendo que compete à Câmara Municipal, apoiar atividades de natureza 

social, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual determino o 

aditamento à quarta renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio ao 

nível social e económico no combate à pandemia por COVID-19, a saber:  ------------------------  

- Isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação de espaço público e publicidade de 

estabelecimentos comerciais, nos meses de abril, maio e junho de 2021. ---------------------------  

Atendendo a que as competências de utilização e ocupação da via pública e afixação de 

publicidade de natureza comercial se encontram delegadas nas Juntas de Freguesia do 

Município, a Câmara Municipal, nos termos da alínea j) n.º 1 do artigo 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, submeterá a deliberação da Assembleia Municipal, compensar 

estas autarquias pela perda de receita, sendo esta compensação calculada pelo valor 

correspondente à receita realizada durante os meses de abril, maio e junho de 2019, como 

forma de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações.  -----------------------------------------------------------------------------------   

O meu Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, 

conforme dispõe o n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico já referido, e na próxima sessão da 

Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea g) e h) do n.º 1 do artigo 25.º do 

mesmo Diploma, sendo igualmente as isenções concedidas comunicadas ao órgão 

deliberativo, conforme dispõe o artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que publicou o 

regime excecional para promover a capacidade de resposta das Autarquias Locais no âmbito 

da pandemia da doença por COVID-19”. ----------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor 

da competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente 

conforme n.º 3 do Artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOAQUIM FERNANDO DOS REIS ALMEIDA ---------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/144 de 12/04/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Joaquim Fernando dos Reis Almeida. -----------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito na Rua dos Navegantes, Banda 2, Edifício 3, 1º B, Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 3876, fração “V” e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1636/19920331, Fração “V”, Vila Nova de Santo André.  --------------------------------------------  

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1 –De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU.  ---------------------  

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

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

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

 

 

 

 

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana.  ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Habitação localizada na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.º 48-50 em 

Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10991 de 20/04/2021 - Processo 

2021/300.10.009/40 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  ----------------------------------------  
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PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santiago 

do Cacém, correspondente à habitação localizada na Av. D. Nuno Álvares Pereira, n.º 48-50, 

Santiago do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 683 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2663, da União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, com o valor de transação de 350.000,00 € (Trezentos e 

cinquenta mil euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM –CASA PRONTA -----------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma "L” localizada na Rua João Sousa Farelo, n.º 14, no 

Cercal, freguesia de Cercal do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10960 de 19/04/2021 -Processo 

2021/300.10.009/38 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Cercal do 

Alentejo – correspondente à garagem designada por fração autónoma "L” localizada na Rua 

João Sousa Farelo, n.º 14, no Cercal, prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1066, da freguesia de Cercal do Alentejo, com o valor de transação de 

3.900,00 € (três mil e novecentos euros). ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 -De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2 -O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 -Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2021-04-29                                                                                                    Pág. 5 

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “X” correspondente a arrecadação nº 23, sita na Rua da Maré 

Cheia frente 1 –bloco 3.2 cave em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ---  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10564 de 15/04/2021 -Processo 

2021/300.10.009/37 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André, correspondente à fração autónoma “X”, destinada a arrecadação 

nº 23 localizada na Rua da Maré Cheia Frente 1, Bloco 3.2 cave, em Vila Nova de Santo 

André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3722 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1376, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 

2.250 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros).  --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 -De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

2 -O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Medidas de Ação Social Escolar e Socioeducativas –Ano Letivo 2020/2021 e 

2021/2022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/650.10.100/187, de 22.04.2021, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: No âmbito da Ação Social Escolar, face à situação de Pandemia e as graves 

consequências sócio económicas para as famílias propõe-se para o presente ano letivo: -------  

1. Garantir o fornecimento de refeição escolar (no mês de julho) aos alunos do 1º ciclo escalão 

A, identificados pelos Agrupamentos de Escolas, ou CPCJ, ou sinalizados em contexto de 

atendimento social. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Para o Ano Letivo 2021/2022 propõe-se, manter os dois escalões de Ação Social Escolar 

A e B e que o posicionamento seja determinado pelo Escalão do Abono de Família; ------------  

3. Mais se propõe que a todo o tempo se possa analisar a situação socioeconómica dos alunos 

que resultem na alteração de rendimentos das famílias e que consubstanciem uma alteração no 

escalão do abono de família e consequentemente no escalão da Ação Social Escolar podendo a 
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Câmara deliberar pelo apoio provisório (no escalão mais favorável), que se consolida com a 

entrega do documento da Segurança Social, comprovativo do posicionamento no escalão do 

abono de família; --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Manter o financiamento a 100% e a 50% do custo de refeição escolar às crianças e alunos 

Escalão A e Escalão B, em período letivo; ---------------------------------------------------------------  

5.Suportar os custos de refeição aos alunos escalão A (100%) e escalão B (50%) inscritos e a 

frequentar as respostas de ATL, promovidas pelos Agrupamentos de Escolas nas interrupções 

letivas mediante solicitação e indicação prévia dos respetivos Agrupamentos; --------------------  

6.Atribuir o apoio financeiro para material escolar e Pré-Escolar e 1º Ciclo escalão A e B e 

manter os montantes de 25,00€ para o escalão A e 50% desse valor para o escalão B, para 

material escolar a ser levantado nas papelarias do Agrupamento respetivo; ------------------------  

7.Atribuir 20,00€ escalão A para visitas de estudo do 1º ciclo e 10,00€ para o escalão B a 

transferir para o Agrupamento de Escolas (transferência condicionada à realização das 

mesmas considerando a incerteza relativamente à situação pandémica); ----------------------------  

8.Adquirir, para oferta a todos/as alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico as Fichas/Cadernos 

de Atividades cujo montante se estima em 37 mil euros; ----------------------------------------------  

9.Manter a gratuitidade da Resposta Socioeducativa na Educação Pré-Escolar Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -A importância que se reveste a Ação Social para a garantia de acesso de 

todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; --------------------------------------------------------  

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de set; -----------------------------------------  

-nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, de 31 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2020/2021 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo)  ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/650.10.100/182, de 20.04.2021, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde.  --------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes nas 

listagens do anexo I , II e III e atribuir escalão A e B e respectivas comparticipações (refeições 

escolares, material escolar e visitas de estudo (1º Ciclo) caso estas se realizem), uma vez que 

reúnem as condições e os princípios enunciados na informação nº 13239, de 16.06.2020 e que, 

foram objeto de deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 13393, de 

18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentos em anexo que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. -------------------  

Dois–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Cercal do Alentejo -62,50€; Prof. Arménio Lança –137,50€; Santiago do Cacém –87,50€ e 

Santo André 300,00€, no valor total de 587,50€; -------------------------------------------------------  

Três–Transferir a verba para Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo: 40,00€; Professor Arménio Lança –10,00€; Santiago do Cacém -60,00€ e Santo 

André –140,00€ no valor total de 250,00€. --------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1 –A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ---------------------------------------------  

2 –Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 

13393, de 18.06.2020);  -------------------------------------------------------------------------------------  

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de set; -----------------------------------------  

-nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efectuadas através do Despacho nº 

7255/2018, de 31 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Listagem das ofertas efetuadas às Biblioteca Municipais nos meses de 

janeiro/fevereiro/ março de 2021.  ----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.004/07, Divisão de Cultura e Desporto/Serviço 

Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ---------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 

descritas em relação anexa, documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ---  

FUNDAMENTOS: ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº 33, do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário.--------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FEDERAÇÃO DE TRIATLODE PORTUGAL -----------------------------------  

ASSUNTO: I Triatlo Cercal do Alentejo –Barragem de Campilhas ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/900.10.002/53, informação nº29784 de 18/12/2020 

da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Federação de Triatlo de Portugal, no 

valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) para fazer face aos custos de organização do I Triatlo 

Cercal do Alentejo –Barragem de Campilhas. -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Triatlo é uma modalidade que desperta elevado interesse dadas as 

suas características e toda a estrutura logística que o envolve. ----------------------------------------  

Esta prova é parte integrante das competições nacionais, pelo que é acrescida de um maior 

interesse desportivo e que contará com a participação de alguns dos melhores atletas 

nacionais. 2.Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, 

aprovada na Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião 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 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
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nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e trinta minutos.---------------------------------------- -----------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


