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ATA NÚMERO TRINTA, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL 
E TREZE -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Teresa Maria Sotta Lopes Dias 
Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos, e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar 
a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, em férias. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
vinte e nove, da reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, por não ter estado presente. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente----   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento de que já estavam em curso no Município os 
trabalhos da Auditória da Inspeção Geral de Finanças. ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
agosto do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 399.452,74€ (trezentos e noventa e nove mil 
quatrocentos e cinquenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos) ------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 325.901,71€ (trezentos e vinte e cinco mil 
novecentos e um euros e setenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 15/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice – Presidente. ----------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artigo 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 ata com o número cento e quarenta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Vice-Presidente 
e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.-------- --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação do lote nº 49 da ZIL – Zona Industrial Ligeira  de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-01.02/2013 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alienação do lote nº 49, sito na Zona de Industria Ligeira, 
em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o Artigo P 6053º, e descrito na CRP de 
Santiago do Cacém sob a ficha nº 3845/20130711, da freguesia de Santiago do Cacém, pelo 
valor de 6.567,00€, à empresa Limit´Ultimo – Engenharia e Construção Civil, Unipessoal  
Lda., para exercer a atividade principal de construção de edifícios (residenciais e não 
residenciais) CAE 41200. -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda o qual deverá ser 
celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento e quarenta e oito, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Vice-Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião.---- --------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. -  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município. --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2013/2014 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/2013, 
informação nº 136/DEASS /2013, de 22 de agosto. -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves --------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 
verba para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos 
das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes das listagens, documentos que são 
dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e quarenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Vice-Presidente 
e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.---- ------------------------------------------------  
Dois - Transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de livros e 
material escolar, destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes 
nas listagens anexas, a saber: Agrupamento Prof. Arménio Lança - Alvalade 4.496,25€; 
Agrupamento de Cercal do Alentejo 2.337,50€; Agrupamento nº1 de Santiago do Cacém 
6.471,25€; Agrupamento nº1 de Santo André 7.850,00€; Agrupamento de Sines 150,00€ 
sendo o valor total de 21.305,00 €. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ----  
- nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, 
Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
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ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das Escolas 
Básicas de Santo André Nº 2, Nº 3 e Nº 4 – Transferência de Verbas para 
Funcionamento: ano letivo 2013/2014 --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação 
nº 137/DEASS/2013 de 22/08/2013 -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Transferir, para as Associações de Pais das Escolas do Ensino Básico 
de Santo André Nº 2, Nº 3 e Nº 4, a verba anual destinada a comparticipar o pagamento das 
suas funcionárias que assegurarão no ano letivo 2013/2014 o funcionamento dos respetivos 
Refeitórios Escolares no valor total de 81.869,12 € (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e 
nove euros e doze cêntimos), a que corresponde o valor de 30.217,52€ (trinta mil duzentos 
e dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica nº 2 de Santo André e 25.825,80€ para cada uma das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básicas de Santo André nº 3 e 
nº 4; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - O período a abranger é de setembro de 2013 a agosto de 2014; -------------------------  
TRÊS – a verba, a que corresponde o valor mensal de 2.518,13 € (dois mil quinhentos e 
dezoito euros e treze cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Básica de Santo André nº 2 e de 2.152,15 € (dois mil cento e cinquenta e dois euros 
e quinze cêntimos) para cada uma das Associação de Pais e Encarregados de Educação das 
Escolas Básicas de Santo André nº 3 e nº 4, deverá ser mensalmente transferida para a conta 
bancária de cada uma das três Associações de Pais. ------------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e cinquenta, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Vice-
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.---- -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Nº 159/99, de 14 de setembro, 
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 7º do Decreto-Lei Nº 399-A/84, de 28 de 
dezembro, deliberação de Câmara, em reunião de 2005/11/24, que aprovou o princípio a ter 
em conta na determinação da base de cálculo da atribuição da verba para funcionamento às 
três Associações de Pais de Santo André e cláusula terceira do Protocolo estabelecido entre 
a Câmara Municipal e as Associações de Pais em 2008. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Apresentação da Ata da Reunião de Revisão pela Gestão do Laboratório 
de 27-05-2013.--------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 51-DASB2012 de 2012 da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico. --  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da Ata da Reunião pela Gestão ao Sistema de Gestão da 
Qualidade implementado no Laboratório Municipal, que foi realizado no passado dia 
27/05/2013, em cumprimento com os requisitos preconizados pela norma NP EN ISSO/IEC 
17025:2005 que rege atividade do Laboratório Municipal, acreditada pelo IPAC-Instituto 
Português de Acreditação de acordo com o Certificado de Acreditação L0623, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e cinquenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Vice-
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.---- -----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013 -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 15 – Nave 2 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Franclina Vieira da 
Silva Costa, contribuinte n.º 162 000 537, para desenvolvimento da atividade económica de 
comércio de flores, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de 
Taxas em vigor na área do Município. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 
72/DDET/GAE/2013, anexa ao processo. ------------------------------------------------------------  
2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do 
Conselho Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013 -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 14 – Nave 2 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Dora Margarida 
Romão Santana Cavaco, contribuinte n.º 216 839 343, para desenvolvimento da atividade 
económica de comércio de artesanato, mediante o pagamento da taxa prevista no 
Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 
73/DDET/GAE/2013, anexa ao processo. ------------------------------------------------------------  
2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do 
Conselho Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013 -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 13 – Nave 2 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Alexandra Isabel 
Nunes do Corro Lavaredas, contribuinte n.º 217 375 430, para desenvolvimento da 
atividade económica de comércio de artesanato, mediante o pagamento da taxa prevista no 
Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do Município.  ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 
74/DDET/GAE/2013, anexa ao processo. ------------------------------------------------------------  
2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do 
Conselho Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata 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 
redação da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Vice-Presidente, declarada encerrada 
a reunião pelas dez horas e trinta e cinco minutos. --------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e 
por mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ------------  
 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


