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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E CINCO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago 
do Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira 
Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não se tendo apresentado para substituir a Senhora Vereadora Daniela Martins, eleita do 
PS, o cidadão que se segue na ordem da respetiva lista. --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 
e cinco de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor 
Vereador Francisco de Sousa por não ter estado presente. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
SANTO ANDRÉ – ZIL – INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DE 
LOTEAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
José Jordão, o qual veio colocar algumas questões relacionadas com a instalação elétrica 
para servir o loteamento onde se situa o lote que adquiriu ao Município, para nele 
desenvolver a sua atividade comercial, informando que havia um ano que fazia diligências 
junto da EDP no sentido de resolver o problema, mas sem êxito, alegando um responsável 
daquele empresa que esperava a decisão da Câmara Municipal para avançar também para 
os outros lotes, sendo necessário a colocação de uma caixa de distribuição de energia 
elétrica para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a Câmara Municipal já dotou aqueles 
lotes com as outras infraestruturas básicas, sendo necessário criar condições para a ligação 
da energia elétrica, para o qual será preciso atravessar uma rua já consolidada. ----------------  
Mais informou que já tinha dado instruções à Engenheira Eletrotécnica que presta serviços 
ao Município, para elaborar o projeto de alimentação de luz elétrica àquele loteamento, 
acrescentando que irá ver ponto de situação deste assunto. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente recordou que o lote tinha sido cedido ao Munícipe num loteamento 
que ainda não tinha todas as infraestruturas, embora a Câmara Municipal já tivesse deixado 
de ceder lotes nestas condições, porque se tratava de resolver uma situação urgente de 
mudança de uma localização ilegal, nas Cumeadas, dos produtos comercializados pelo 
mesmo, sendo que a única solução encontrada foi aquele lote, sito no Parque Industrial de 
Santo André, estando o Senhor Jordão ciente das condições do mesmo. Contudo, 
acrescentou que a Câmara Municipal acabou por ter de avançar, gradualmente, com as 
infraestruturas, sendo que, havia alguns anos, tinha também sido colocado algum 
equipamento da rede elétrica para servir aquela zona, acrescentando que importava resolver 
este problema o mais rapidamente possível. ---------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou se os parques empresariais que existiam no 
Município e que já dispunha das infraestruturas não tinham as características para 
instalação dos produtos em causa. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que no Parque Empresarial de Santiago do Cacém não havia 
disponibilidade de lotes e que o Parque Empresarial de Santo André era o mais próximo, 
sendo que o Munícipe tinha colocado a questão da proximidade à Sede do Município. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM – SEMINÁRIO PORTUGAL 2020 – DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO ------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que aquela iniciativa, promovida pela Associação de Apoio ao 
Empresário do Alentejo Litoral (AAEL) teve lugar no dia vinte e quatro do mês em curso, 
na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, com o objetivo de informar os empresários 
sobre o novo Quadro Comunitário, para que estejam preparados no sentido de poderem 
aceder aos concursos no âmbito do mesmo, de forma a não perderem oportunidades, tendo 
em conta que o novo Quadro está muito focado no apoio à iniciativa privada. -----------------  
Mais referiu que foram vários os empresários que responderam ao convite daquela 
Associação, considerando que o trabalho desta estrutura associativa pode ser muito 
importante para a dinâmica empresarial no Litoral Alentejano. -----------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito que teve também presente naquela iniciativa referiu que 
para além do que já tinha sido dito, gostaria de realçar o facto do Quadro Comunitário fazer 
incidir um foco importante nas empresas, pelo que, considerou necessário que as mesmas 
estejam informadas sobre este novo Quadro e sobre os procedimentos inerentes às 
candidaturas, para poderem concorrer. Acrescentou que não era menos importante que os 
diferentes organismos públicos e as autarquias estivessem também preparados no sentido 
de agilizar os processos que requeiram a sua intervenção, de forma a garantir o 
cumprimento dos prazos estipulados nos concursos. -----------------------------------------------  
Mais referiu que outra nota importante foi a questão colocada por empresários de Odemira 
que precisam urgentemente de três engenheiros agrónomos, não conseguido recrutar estes 
profissionais, sendo que nos centros de emprego de Sines e de Alcácer não há ninguém 
inscrito com aquela competência. ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não se recordava de nenhuma situação de empresários que 
tivessem ficado impedidos de apresentar as suas candidaturas devido a atrasos processuais 
da responsabilidade do Município, acrescentando que a Câmara Municipal sempre tem sido 
célere nestas situações e noutras relativas à instalação de empresas nos diferentes Parques 
Empresariais do Município, dando dois exemplos mais recentes, da empresa Glowood, em 
Cercal do Alentejo e da empresa Mardeus, em Ermidas, cujos processos, desde as 
negociações dos terrenos, passando pelos licenciamentos dos projetos, obras e outros 
procedimentos necessários às atividades das mesmas, demorou cerca de um ano e meio. 
Acrescentou que houve quem quisesse explorar esta questão junto da opinião pública, mas 
os serviços Municipais têm dado a devida resposta, o que nem sempre acontece por parte 
de alguns técnicos de empresas que não instruem devidamente os processos, criando 
problemas no desenvolvimento dos mesmos. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que também o Gabinete de Apoio ao Empresário informa e apoia os 
empresários sobre as diligências a desenvolver no âmbito das candidaturas e/ou outros 
procedimentos relacionados com as suas atividades. -----------------------------------------------  
Ainda relativamente à empresa Mardeus, informou que antes da presente reunião tinha 
reunido com a Administração daquela empresa, a qual emprega atualmente cento e vinte 
trabalhadores e pretende recrutar mais cinquenta, pelo que, pediu apoio à Câmara 
Municipal para a criação de uma zona de estacionamento e para a mesma interceder junto 
da empresa de transporte público no sentido de ser assegurado o transporte de 
trabalhadores, a preços aceitáveis, porque tem uma grande dificuldade no recrutamento de 
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mais colaboradores, devido à falta de transporte, não o conseguindo no Município, pelo 
que estão a procurar nos municípios vizinhos, do interior do Alentejo. --------------------------  
Informou também que a Câmara Municipal, no ano anterior, tinha intercedido junto da 
EDP Alentejo para resolver problemas no abastecimento de energia ao Parque Industrial de 
Ermidas, cujo diretor se deslocou ao local para a ver a situação no terreno, a qual foi 
resolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, em Ermidas Sado, abriu um novo supermercado no espaço que era da 
Petrocoop, adquirido por alguns empresários, os quais recrutaram os antigos funcionários 
daquele Cooperativa.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que os mesmos empresários estão a também a investir num entreposto de 
medicamentos, no Parque Empresarial daquela Vila, tendo também contado com o apoio 
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal nos trâmites necessários à sua instalação, o 
qual pesou na decisão de se mudarem de Coimbra para o Município de Santiago do Cacém. 
Informou ainda que os mesmos empregam cerca de duas dezenas de pessoas, nesta 
primeira fase daquela atividade, à qual corresponde um investimento de mais de um milhão 
de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que a Câmara Municipal sempre tem tido uma postura pró ativa no 
sentido da resolução dos problemas. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a criação de mais postos de trabalho 
resultava da dinâmica da economia do País que estava a evoluir de forma positiva, apesar 
do apregoado nas televisões pelos arautos da desgraça. --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALVALADE MEDIEVAL – COMEMORAÇÕES DOS 504 ANOS DE 
ATRIBUIÇÃO DO FORAL MANUELINO ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que, de dezanove a vinte e um do mês em curso, teve mais 
uma vez lugar aquela iniciativa, a qual contou com a visita de cerca de catorze mil pessoas, 
menos mil que no ano anterior, devido às condições climatéricas que se fizeram sentir, 
tendo caído uma tromba de água na hora do início do cortejo, voltando a chover no dia 
seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que não podia deixar de valorizar uma vez mais aquela iniciativa, a qual 
resultava da organização conjunta de um grupo de associações, contando com o trabalho 
voluntário e entusiástico de dezenas de pessoas que a ela se associam, bem como o apoio 
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, considerando que o seu sucesso e o que faz 
dela uma iniciativa diferente de outras similares é a união das pessoas na sua concretização. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.543.182,17 € (um milhão quinhentos e quarenta e 
três mil cento e oitenta e dois euros e dezassete cêntimos) ----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 158.886,51 € (cento e cinquenta e oito mil oitocentos 
e oitenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos). --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE: FEIRA DOS SALDOS ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela organização da feira dos 
saldos, bem como de todos os comerciantes, à Câmara Municipal pela colaboração e 
disponibilidade para realização do evento nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2014. ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Catorze/Dois Mil e Dezassete.  -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Catorze/Dois Mil e Dezassete, documento que é dado como reproduzido na ata, com 
o número cento e vinte e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Catorze/Dois Mil e Dezassete. ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. --------------  
APRESENTANTE:  Senhor Presidente  ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: – Aprovar a Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Catorze/Dois Mil e Dezassete, documento que é dado como reproduzido na ata, com 
o número cento e trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze. ----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: – Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e 
Catorze, documento que é dado como reproduzido na ata, com o número cento e trinta e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros 
do Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Isenção do pagamento de Taxas Urbanísticas ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Praça D. Manuel I, nº 15 da Freguesia de Alvalade ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 101/2014 datado de 25/08/2014 em nome de Casa do Povo de 
Alvalade.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da isenção das taxas, referente ao processo de 
Comunicação Prévia nº 101/2014 da Casa do Povo de Alvalade. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea c) nº 2 do artº 8 do Regulamento de Taxas, estão 
isentas de pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar 
forem destinadas a utilização própria a associações culturais, desportivas, recreativas ou 
outras legalmente constituídas, que na área do município, prossigam fins de relevante 
interesse público. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, Santiago 
do Cacém e Santo André ------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas/2014, informação nº 143/DVQP/2014, de 3 de setembro de 2014.  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente 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: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos 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, a saber: Agrupamento de Escolas de Prof. 
Arménio Lança 262,50 €, Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 587,50 € e 
Agrupamento de Escolas de Santo André 475,00 €, sendo o valor total de 1.325,00 €. ------  
Documento que é dado como reproduzido na ata, com o número cento e trinta e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago 
do Cacém e Santo André ------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas/2014, informação nº 154/DVQP/2014, de 18 de setembro de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente 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 a deliberação de Câmara datada de 28.08.2014, relativa ao assunto em 
epigrafe, por motivos de alteração de escalão, constante do anexo II. ----------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 
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 de Prof. Arménio Lança 187,50 €, Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém175,00 € e Agrupamento de Escolas de Santo André 562,50 €, sendo o valor total de 
925,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na ata, com o número cento e trinta e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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: Refeitórios Escolares do 1º ciclo do ensino básico - Preço de venda das 
refeições a fornecer a professores e funcionários das Escolas Básicas do Município de 
Santiago do Cacém em 2014/2015 e anos letivos seguintes -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 Refeitórios Escolares Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas/2014, informação nº 152/DVQP/2014 de 15.09.2014. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ------------------------------  
PROPOSTA: - Manter o preço das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 
refeitórios escolares das Escolas Básicas do Município de Santiago do Cacém no ano letivo 
2014/2015, e até que haja alteração legislativa, em 4,10€ (quatro euros e dez cêntimos). ----  
FUNDAMENTOS: - alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- nº 2 do artigo 8º do Decreto-lei nº 399-A/84 de 28 de dezembro; -------------------------------  
- Portaria nº 421/2012 de 03 de agosto, publicada no D.R. de 4 de setembro; ------------------  
- nº 5 do artigo 3º do despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelos despachos nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, nº 12284/2011, 
de 19 de setembro, nº 11886-A/2012, de 6 de setembro e nº 11861/2013 de 12 de setembro;  
- deliberação de Câmara de 13 de setembro de 2012. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RANCHO FOLCLÓRICO NINHO DE UMA ALDEIA ---------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2014-09-25                                                                                           7 de 8 

ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 46/SAC/DCD/2014 com o processo número 31/2014 
32.1.2 da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.010,07 € (mil e dez euros e sete 
cêntimos) para o Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia destinada a apoiar as atividades 
desenvolvidas em 2013. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei nº 5/A-2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e o 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas, acrescentando que este era o caso mais evidente, desde que iniciou funções na 
Câmara Municipal, tendo em conta a variação das verbas atribuídas nos últimos anos.------ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RANCHO FOLCLÓRICO NINHO DE UMA ALDEIA ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 46/SAC/DCD/2014 com o processo número 31/2014 
32.1.2 da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) 
para o Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia destinada a apoiar as atividades a 
desenvolver em 2014. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do nº 4 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e o 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cercisiago Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, CRL – Transferência de verba para o ano 
de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.7.1 da DEASS/2009 -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago – Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2014, uma verba no valor 
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de 11.750,00 € (onze mil setecentos e cinquenta euros), para apoiar o funcionamento da 
Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do nº 1 do artº 33º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ---  
2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta Autarquia à Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, tendo em 
conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e jovens com 
problemáticas diversas.  ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e o 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Serviço de Metrologia no Município de Santiago do Cacém ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário/Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território / 2014. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do relatório anual do Serviço de Metrologia realizado pela 
CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, no Município de Santiago do 
Cacém referente ao ano de 2013. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 66/GAE/DSCT/2014 e 
relatório anula do Serviço de Metrologia remetido pela CIMAL, conforme anexo ao 
processo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o número 14.3 do artigo 18º da Organização de Serviços do Município de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica da Secção de 
Administração Geral, exercendo as funções de Secretário Substituta. ---------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
A Secretária Substituta da Reunião 
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