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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E UM DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE -----------------------------------------  

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

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, na sede da Freguesia de São 

Francisco da Serra, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da 

Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, 

Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa 

e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. ------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

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

dezanove de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------  

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

Gamito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Fundo de caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2015 -------------------------------  

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA:1 - Aprovar o fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2015, no valor de 4.500€, 

visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas. ------------------------------------  

2-O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 1 de junho -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de fevereiro (POCAL). --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Rede Ciclável de Vila Nove de Santo André – Libertação de parte das 

Garantias Bancárias ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e dez e informação número 

oitenta e cinco de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a libertação de 75% do valor da Garantia Bancária da obra.  ------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Foi realizada vistoria à obra dia 08-05-2015, sendo que a mesma não 

apresenta anomalias aparentes imputáveis ao empreiteiro. --------------------------------------------  

Decorridos 3 anos do período de garantia, o valor a libertar é de 75% da Apólice Caução nº 

80-10-002889 da AXA Portugal-Companhia de Seguros, S.A., correspondente a 35.727,26 € 

(trinta e cinco mil setecentos e vinte e sete euros e vinte e seis cêntimos) --------------------------  

2. Artº 3º e 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, Artº 397º e Artº 295º do Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. --------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO LOPES GARCÊS ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 

e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/21990/2015 e nº 

001/34336/2015 nos valores de 61,52 € e 106,40 € respetivamente -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua da Cruz de Santiago Lote 11, Santiago do Cacém ------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e cinco da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração e Finanças -------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 4,49 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 13,25€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 7,63€ € na tarifa 

variável da Água na fatura nº 001/21990/2015. Em relação à fatura nº 001/34336/2015, 

autorizar a redução de 8,31€ na tarifa varável de Resíduos Urbanos, a redução de 27,47€ na 

tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 25,68€ na tarifa variável da Água. ------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos de 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: ANA PAULA DOS RAMOS HENRIQUES MENDES --------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 

e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/31061/2015 no valor de 

439,63€ --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo Francisco J. Morais Lote 64, Alvalade -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e três da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração e Finanças.-------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 33,93 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 120,19€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 141,43 € na tarifa 

variável da Água na fatura nº 001/31061/2015. ---------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos de 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: EDEME DAMASO HENRIQUES ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/46865/2015 no valor de 341,91€ -----------  

LOCALIZAÇÃO: Estrada de Santa Cruz Bloco 4 r/c Dtº Santiago do Cacém -------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e quatro da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração e Finanças.-------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 42,60 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 

redução de 118,98 € na tarifa variável da Água. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos de 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de residuos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: DOMINGOS MANUEL ALVES AFONSO MARTINS -------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 

e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/29117/2015 no valor de 

565,15€ --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Urbanização Moinho Rua do Moinho nº 4, Santo André ---------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e oito da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração e Finanças.-------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 42,72 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 152,01€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 175,31€ na tarifa 

variável da Água na fatura nº 001/29117/2015. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos de 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL DO RONCÃO ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio na realização de Baile-Isenção do pagamento de taxas. -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Roncão --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Inf. 36/SAC/DCD/2015 e Proc. 46/TL/Divers. Provisória/2015 ----------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile promovido pelo Centro Social do Roncão no 

dia 23 de maio na Sala do Centro Social do Roncão na freguesia de S. Francisco da Serra, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruido e das 

taxas de Diversão Provisória no valor de 23.28 €. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: O Centro Social do Roncão – Instituição sem fins lucrativos, 

contribui para o desenvolvimento cultural e social da comunidade e região insere, através das 

inúmeras atividades que promove. ------------------------------------------------------------------------  

De Direito: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº 6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUVENTUDE COMUNISTA PORTUGUESA ------------------------------------  

ASSUNTO: Concurso de Bandas – Apoio ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Inf. 04/JUV/DCD/2015 e Proc. 52/TL/Ruido/2015 -------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar a realização de um Concurso de Bandas promovido pela Juventude 

Comunista Portuguesa nos dias 22 e 23 de maio de 2015 no Parque Central em Vila Nova de 

Santo André, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas 

de ruido no valor de 25,42€. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: A Juventude Comunista Portuguesa com este concurso, pelas 

suas características concretas tem como objetivo criar um espaço de divulgação das jovens 

bandas nacionais e defender o direito à cultura para todos. -------------------------------------------  

De Direito: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº 6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 8/DOGU/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014. -------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB/JI Nº 4 DE SANTO ANDRÉ --  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação nº 37/2015 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 695,20€ (seiscentos e noventa e 

cinco euros e vinte cêntimos) referente a 440 refeições, servidas pela Associação de Pais da 

Escola EB/JI nº 4 de Santo André aos participantes do CAD de Santo André do projeto 

“Desporto em Férias” realizado entre os dias 30 de março e 2 de abril de 2015. ------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Associações que colaboram na organização do Desporto em Férias 

prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança e Santo 

André ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e Qualificação 

das Pessoas/2015, informação nº 49/DVQP/2015, de 24 de abril de 2015. -------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

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

material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  

Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 28.08.2014 e de 02.10.2014, 

relativas ao assunto em epígrafe, constantes do anexo II; ---------------------------------------------  

Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e de 

reformas, as verbas para livros e/ou material escolar, destinados às crianças do Pré-Escolar e 

aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I e II, a saber: Agrupamento de 

Escolas Professor Arménio Lança 137,50 e Agrupamento de Escolas de Santo André 112,50 

€, sendo o valor total de 250,00€. ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com António Dâmaso Chainho. -------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -------------------  

Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 

Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 

renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 

Portuguesa da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  

O contrato terá o valor mensal de € 750,00; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00 acrescido de IVA conforme informação 

de cabimento em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com Manuel Domingos. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -------------------  

Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel Domingos 

contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente  renovável, tendo 

por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  

O contrato terá o valor mensal de € 750,00; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2015 – Programa -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 52/DVQP/2015 ------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial da 

Criança 2015, que se realizará nos dias 1, 2 e 3 de junho do corrente ano e da estimativa de 

custos da iniciativa, que se prevê ser de 4.200,00 € (quatro mil e duzentos euros) com IVA 

incluído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a transferência de uma verba no valor máximo de 700,00 € (setecentos euros) para 

a AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), para suportar os encargos com refeições 

(jantares) e alojamento dos atores, condicionando essa transferência à apresentação de cópias 

das faturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Suportar o cache das 6 sessões de teatro e refeições (almoços nos dias 2 e 3 de junho em 

Santiago do Cacém) no valor de 3.500,00€. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/13, de 12 de 

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

Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada pela 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, 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 onze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 


