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ACTA NÚMERO TRINTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA NOVE DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de Setembro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Olímpia Maria Cacais de Campos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos 
Manuel Lourenço Pereira Dias, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. -----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número trinta e três, de 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha, por não ter estado presente. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ-SERVIÇOS URBANOS;LIMPEZA, 
TRÂNSITO E SANEAMENTO BÁSICO.--------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Sousa, presente na Sala de 
Sessões, o qual começou por referir que tinha o dever de pagar a taxa de conservação de 
esgotos, mas gostaria que os trabalhos de saneamento básico fossem devidamente 
executados, reclamando do facto de, aquando das reparações de uma ponteira e da tampa de 
esgotos em frente à sua residência, no Bairro Horizonte, questões que tinham sido por si 
colocadas numa outra reunião da Câmara Municipal, terem deixado os materiais asfálticos 
sobrantes junto à grelha. --------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que havia naquele Bairro, junto aos contentores, um pilhão que desapareceu 
daquele local, pelo que, tem guardados dois garrafões cheios de pilhas à espera de um 
recipiente próprio para as colocar, referindo ainda que a mesma situação se coloca 
relativamente aos óleos usados. ------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que os lotes 15 e 16 daquele Bairro estão cheios de lixo e que a saída do Lote 
61 está também obstruída com lixo.-------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que havia cerca de três meses que tinha vindo à reunião de Câmara para 
mostrar umas fotografias de situações que registou, naquela Cidade, de alguns espaços 
verdes transformados em lixeiras, onde são depositados os mais diversos materiais, para 
além do mato existente. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Chamou a atenção para o facto de uma das escapatórias no Bairro Pica Pau, perto do Centro 
de Saúde, ter sido ocupada, em benefício do Restaurante Vitaminas, servindo agora de 
ponto de encontro para alguns elementos marginais. -----------------------------------------------  
Considerou que as alterações efectuadas na Praça de Táxis não foram projectadas de forma 
correcta, pelo que, não servem devidamente os utentes. -------------------------------------------  
Referiu também que existem problemas de sinalética, e que deveria ser colocada 
sinalização de proibição de estacionamento junto ao cruzamento da via sita em frente do 
Centro de Saúde, porque as viaturas ali estacionadas impedem a visibilidade no mesmo, 
acrescentando que existem alternativas de estacionamento por detrás dos prédios.------------  
Mais referiu que são poucas as passadeiras que ainda são visíveis naquela Cidade. -----------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que, das questões colocadas pelo Munícipe, se 
podia extrair que existe uma grande falta de civismo por parte das pessoas, acrescentando 
que a Câmara Municipal tem desenvolvido esforços no sentido de chamar a atenção das 
populações para colocarem os resíduos nos locais adequados para o efeito. --------------------  
Relativamente ao estacionamento na Praça de Táxis, referiu que a intervenção feita visou 
melhorar as condições existentes, conforme o solicitado pelos utentes, considerando que 
esse objectivo foi conseguido, em parte, embora ainda falte marcar os lugares de 
estacionamento e corrigir algumas situações, conforme o que foi visto em reunião com os 
taxistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sobre a sinalética, informou que estão a ser ultimadas medidas para a proibição do 
estacionamento junto ao entroncamento referido.---------------------------------------------------  
Em relação ao acondicionamento dos óleos alimentares, informou que irão ser colocados 
vários depósitos, em três ou quatro locais, que serão divulgados, oportunamente, os quais 
serão recolhidos pela AMBILITAL.-------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que será feita uma intervenção nas passadeiras, no âmbito do PIQURB, 
incluída na empreitada, já lançada, dos Eixos Estruturantes da Cidade de Vila Nova de 
Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não ter visto as fotografias com a situação dos espaços referidos pelo Senhor 
João Sousa, da qual não tinha conhecimento, caso contrário já teria tomado medidas para a 
limpeza dos mesmos, o que iria fazer de imediato. -------------------------------------------------  
Acrescentou que relativamente às outras matérias colocadas, iria igualmente tomar medidas 
no sentido de serem feitas as intervenções necessárias. --------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha esclareceu que no âmbito do processo de licenciamento 
do Restaurante Vitaminas, foi dada autorização para fechar aquele espaço, dado que o 
mesmo era privado, pertencendo ao condomínio, que deu as autorizações necessárias para o 
efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a questão da concentração de pessoas naquele local, no caso de 
perturbarem a segurança pública, será um problema a resolver pelas Forças de Segurança.--  
Referiu ainda que o problema da tampa dos esgotos colocada pelo Senhor João Sousa em 
reunião anterior, foi resolvida no dia seguinte à mesma. -------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade considerou importante o contributo dos munícipes, dado 
que não é possível ter conhecimento de todas as situações, tendo em conta a dimensão do 
Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que deveria ser criado um sistema que permita fazer chegar às pessoas as 
respostas que ficarem por dar às questões colocadas.-----------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que as questões colocadas foram registadas e que serão 
devidamente analisadas.---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO NO ANO LECTVO 2010/2011. 
O Senhor Vereador Arnaldo Frade solicitou informação sobre ponto de situação 
relativamente a este assunto. ---------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento que a Direcção Regional de Educação 
informou a Câmara Municipal de que, no âmbito da medida do Governo que determinou o 
encerramento das escolas com menos de vinte e um alunos, irão encerrar quatro escolas no 
Município, as EBs1 de Foros do Locário, Sonega, Aldeia de S. Francisco e Santo André 
Aldeia. Acrescentou que a Câmara Municipal transmitiu aos Agrupamentos de Escolas e à 
Juntas de Freguesia aquela decisão, relativamente à qual deu parecer desfavorável, 
lamentando que a Direcção Regional mantenha aquela posição, conforme lhe foi 
transmitido, no dia anterior, pelo Senhor Director Regional de Educação.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FEIRA DO MONTE 2010 ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que, apesar das limitações do espaço, a feira 
estava bonita e arrumada, considerando que, no seu todo, foi positiva e que tem progredido. 
Acrescentou que a iniciativa dos fados é interessante, mas deveria ter lugar num outro 
espaço da feira. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto, tendo em conta a sua 
urgência: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Protocolo de Colaboração Institucional – Unidade Móvel de Saúde em Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia oito de 
Setembro, do ano em curso, eram as seguintes: -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 688.725,07 € (seiscentos e oitenta e oito mil setecentos 
e vinte e cinco euros e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 429.033,75 € (quatrocentos e vinte e nove mil e trinta 
e três euros e setenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem.---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2011 a taxa de 5% para a participação no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município.---------  
Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal.-----------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 20 da Lei nº.2/2007, de 15 de 
Janeiro e o disposto na alínea h) do nº.2 do artigo 53 e na alínea a) do nº.6 do artigo 64 da 
Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------  
Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Olímpia Campos, eleitos do 
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, na medida em que nos parece 
que, no contexto sócio-económico em que nos encontramos, a Câmara Municipal devia dar 
um sinal de apoio às famílias, não aplicando a taxa máxima de IRS que está em condições 
de influenciar.---------------------------------------------------------------------------------------------  
A não aplicação da taxa máxima não seria fundamental para a vida das pessoas mas teria 
um efeito simbólico importante, aumentando o interesse e o gosto por viver no nosso 
Município”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
OUTRAS OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias Observou que deveria 
ser dada informação sobre os resultados das receitas destas verbas e da sua aplicação, bem 
como um plano de redução das despesas, as quais não param de aumentar, assim como o 
incumprimento dos pagamentos a terceiros. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha observou que se tem vindo a analisar a possibilidade da 
redução de taxas, mas tendo em conta as medidas da Administração Central neste âmbito, 
retirando verbas significativas às autarquias, o assunto terá que ser ponderado. ---------------  
Acrescentou que no âmbito do Regulamento Municipal de Taxas, são aplicadas no 
Município algumas taxas diferenciadas, mais reduzidas, como por exemplo, no Centro 
Histórico e nas freguesias do interior.-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M. I.) -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar as seguintes taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis 
(I.M.I.) a incidir sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2011:-----------------------  
- Para prédios urbanos -  0,7%.-------------------------------------------------------------------------  
- Para prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,4%.-----------------------------------  
Dois – Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos do nº.2 
alínea f) do artº. 53 da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5 – A/2002, 
de  11 de Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS:– De acordo  com  as alíneas b) e c) do nº. 1 do artº. 112º. do Código do 
Imposto Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 
de Novembro e o disposto na alínea a) do nº.6 do artº. 64 da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------  
Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Olímpia Campos, eleitos do 
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, na medida em que o 
Município se limita a apresentar as taxas máximas admissíveis não aproveitando os 
mecanismos ao seu dispor nesta matéria para contrariar a desertificação interna e promover 
a captação de novos residentes nomeadamente para os centros históricos.----------------------  
Por outro lado, também tal como no caso do IRS, não se dá um sinal aos Munícipes de que 
a Câmara Municipal de Santiago do Cacém contribui para a não fustigação tão grande do 
orçamento familiar o que podia fazer dando um sinal nesse sentido e não aplicando as taxas 
máximas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Derrama/ano de 2011 ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Que seja lançada a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), a cobrar no ano de 
2011, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município, 
com vista ao reforço da capacidade financeira. ------------------------------------------------------  
2. Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea f) 
do nº.2 do artigo 53, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos  da alínea b) do artigo 10º. e do nº1 e 2 do artigo 14º da Lei 
nº2/2007 de  15 de Janeiro, e da alínea a) do nº6 do artigo 64 da Lei nº169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------  
Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Olímpia Campos, eleitos do 
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, na medida que tal como 
acontece com o IRS e com o IMI, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém entendeu 
aplicar a taxa máxima legalmente admissível. -------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-09-09                                                                                        6 de 11 

A Derrama podia servir para dar um sinal, também às empresas, de preocupação do 
Município com as empresas que são geradoras de postos de trabalho nomeadamente as que 
têm um volume de negocio não superior a 200.000 euros.-----------------------------------------  
A não aplicação da taxa máxima não resolve os vários problemas que afectam as empresas 
mas daria um contributo e seria um incentivo aos empresários e à manutenção e criação de 
postos de trabalho”. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta do Contrato da Empreitada de Requalificação Urbana dos 
Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol. -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 20/2010 da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Requalificação 
Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol”, a celebrar com a empresa “GUEDOL 
ENGENHARIA, S.A.”, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número duzentos e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. ----  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 5 de Agosto do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “GUEDOL ENGENHARIA, S.A.”, 
tendo o adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida. ----------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LASA – LIGA DOS AMIGOS DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 
ASSUNTO: Dissolução da LASA -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pela LASA – Liga dos Amigos de Vila 
Nova de Santo André relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Santiago do 
Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 25.7 com a informação nº 67/2010 da Divisão Sócio 
Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a proposta de alteração do Regulamento do Funcionamento das 
Piscinas Municipais de Santiago do Cacém, incorporada em novo texto de Projecto de 
Regulamento, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
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duzentos e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião.-----------------  
2. Submeter a discussão pública, pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 118º do 
Código de Procedimento Administrativo (C.P.A). --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Após avaliação técnica de funcionamento e necessidades de oferta de 
actividade física por parte dos utentes das Piscinas Municipais de Santiago do Cacém, surge 
a proposta de alteração ao Regulamento que nomeadamente, permite a utilização do ginásio 
para aulas de grupo e uma escolha, menos condicionada, do número de aulas em que o 
utente se pode inscrever. --------------------------------------------------------------------------------  
As alterações propostas visam a melhoria da qualidade do serviço prestado aos utentes.-----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OUTRAS OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade recomendou que fosse 
encontrado um esquema organizativo que garanta a abertura daquele equipamento no mês 
de Agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que não era possível proceder a correcções e manutenção 
do equipamento com a presença dos utentes e que há também o problema das férias do 
pessoal. Contudo, acrescentou que o assunto será analisado.--------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André 
no ano de 2010 (mês de Julho) -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 33.1.1 P 7/BMSA/2010 da Divisão Sócio-Cultural------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores os documentos oferecidos à Biblioteca 
Municipal de Santo André: Nizia Solange Pereira 1 livro, Helena Maria Marques 14 livros, 
José Manuel Nunes 9 livros, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número duzentos e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. ----  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Auxílios Económicos: Livros, material 
escolar e apoio alimentar------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2010, 
informação nº 185/DEASS/SASETEGE/2010 de 1 de Setembro.--------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – considerar, para o ano lectivo 2010/2011, os mesmos princípios 
aplicados no ano lectivo 2009/2010 constantes do despacho nº 18987/2009, de 17 de 
Agosto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dois – considerar como valores a atribuir para livros e material escolar para o ano lectivo 
2010/2011 os seguintes:---------------------------------------------------------------------------------  
Educação Pré-Escolar  ---- escalão A – 25,00€ (vinte e cinco euros) ----------------------------  
-------------------------------- escalão B – 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) ------------  
1ºciclo do Ensino Básico – -escalão A – 75,00€ ( setenta e cinco euros) ------------------------  
---------------------------------escalão B–37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) -----  
Três -  considerar, a título provisório, como preço da refeição a fornecer às crianças e 
alunos da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, o valor de 1,46€  (um euro e 
quarenta e seis cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------  
Quatro –suportar a 100% a refeição das crianças e alunos de escalão A e a 50% a refeição 
das crianças e alunos de escalão B. --------------------------------------------------------------------  
Cinco – aplicar a taxa adicional de 0,30€ (trinta cêntimos) sobre o preço definido para a 
refeição, quando esta for adquirida no próprio dia do seu consumo. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: - não publicação atempada, por parte do Ministério da Educação, da 
legislação que actualiza os valores para a Acção Social Escolar relativa ao ano lectivo 
2010/2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- o valor proposto para livros e material escolar cobre a despesa efectiva dos pais e 
encarregados de educação com os livros obrigatórios para o ano lectivo 2010/2011; ---------  
- alíneas  b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; -----------  
- artigo 8º, alínea e) do número 1 do artigo 4.º e nº 2 do artigo 14º do Dec.-Lei n.º 399-A/84, 
de 28 de Dezembro;--------------------------------------------------------------------------------------  
- nºs 1 e 2 do artigo 8º e nºs 1e 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2010, 
informação nº 187/DEASS/SASETEGE/2010 de 2 de Setembro.--------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – 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 das listagens, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número duzentos seis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário Substituto da reunião.-----------------------------------------------------------------------  
Dois - Transferir para os Agrupamentos de escolas 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 5.600,00€ (cinco mil e seiscentos 
euros); Agrupamento de Cercal do Alentejo 2.962,50€ (dois mil novecentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Santiago do Cacém 6.887,50€ (seis mil 
oitocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Santo André 
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7.412,50€ (sete mil quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
22.862,50 € (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e dois 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; ------------  
- artigo 8º e da alínea e) do número 1 do artigo 4.º e 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2009/2010 – Transferência de verba para a Junta 
de Freguesia de Santiago do Cacém: transporte de alunos da Escola Secundária Padre 
António Macedo de Vila Nova de Santo André para frequência de estágio em contexto 
de trabalho -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação Nº 166/DEASS/SASETEGE/2010 de 2010/08/06 -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Junta de Freguesia de Santiago do Cacém uma verba no 
valor total 3.819,00 € (três mil, oitocentos e dezanove euros), destinada ao pagamento do 
serviço de transporte de alguns alunos do Curso Profissional Técnico de Análise 
Laboratorial da Escola Secundária Padre António Macedo de Vila Nova de Santo André 
para realizarem um estágio/formação em contexto de trabalho, em várias empresas sediadas 
em Sines, no período de 03 de Maio a 30 de Junho de 2010.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Atribuição de indemnização. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e cinquenta e seis de dois mil e dez da Divisão 
de Serviços Urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Atribuir ao Senhor Manuel Ramos Soares uma verba de 3.564,87 Euros (três 
mil quinhentos e sessenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) a título de indemnização 
por danos provocados na sua viatura num processo de recolha de viaturas estacionadas 
abusivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 7 do Art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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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 32/DGU/SAU, de dois mil e dez, 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 é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião.----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração Institucional – Unidade Móvel de Saúde em 
Santiago do Cacém------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação N.º169/DEASS/SASS/2010 com o Processo 
30.2/DEASS/SASS/2010------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação Interinstitucional, referente à 
implementação da Unidade Móvel de Saúde em Santiago do Cacém, a celebrar entre a 
Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo), a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e a Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos oito, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo 
Senhor Secretário Substituto da reunião. ------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1- A Unidade Móvel de Saúde proporcionará cuidados no domicílio do 
idoso isolado, frágil e mais frágil, prioritariamente de enfermagem, complementada por 
cuidados médicos, de fisioterapia, de nutrição, de higiene oral e de assistência social. -------- 
2 – O Concelho de Santiago do Cacém apresenta características de envelhecimento e 
isolamento, com uma distância significativa entre algumas freguesias e a sede do Concelho, 
assim como, entre diversos aglomerados populacionais dispersos, com percursos 
consideráveis, e uma rede de transportes desadequada às necessidades da população, o que 
dificulta as deslocações para aceder aos serviços de saúde.---------------------------------------- 
3 – Artigo 64.º n.2, alínea h) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
Lei 5-A/2010, de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OUTRAS OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade observou que na parceria 
com aquelas entidades seria de ver a possibilidade daquele serviço vir a ser alargado 
também às sedes das freguesias do interior mais afastadas do Hospital, não só aos locais 
mais isolados. - - -----------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que ainda vai ser definido o plano de 
acção/funcionamento daquela Unidade, no âmbito do qual serão definidos cuidados de 
saúde a prestar e as medidas de prevenção, acrescentando que a Rede Social e os Centros de 
Dia terão um papel importante nesta iniciativa. -----------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Pereira Dias observou que, se aquela Unidade for devidamente 
aproveitada, de forma a prestar medidas preventivas de saúde, poderá diminuir a procura de 
consultas nos Centros de Saúde e no Hospital. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Coordenador Técnico na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. -----------  
 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
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