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ATA NÚMERO TRINTA E SETE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOIS DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E CATORZE --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dois dias do mês de outubro 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. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Daniela Martins. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 seis de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Daniela Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – COLOCAÇÃO DE TUBO DE DESCARGA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS – IMPERMIABILIZAÇÃO DE VARANDA ----------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, inscrito 
para o efeito, Senhor António Inverno, o qual apresentou, por escrito a seguinte exposição: 
 “Colocação de tubo de águas pluviais  -------------------------------------------------------------  
Apelando à paciência de V. Exa e dos senhores vereadores, mas tendo em vista o direito 
previsto no artigo 52º da CRP, devidamente regulamentado, penso que, de algum modo 
possa dar um pequeno contributo para a melhoria dos serviços municipais. --------------------  
Exponho portanto:----------------------------------------------------------------------------------------  
Diligências que tive de prosseguir para que fosse autorizada a colocação de um tubo de 
descarga de águas pluviais a partir de um terraço, obra preconizada pelos técnicos 
municipais, imposta pelo artigo 60º do RMEU: -----------------------------------------------------  
17/3/14 – Após reunião com a senhora vereadora e uma técnica municipal remeti carta -----  
19/3/14 – Fiz exposição sobre o assunto --------------------------------------------------------------  
26/3/14 – Carta protestando contra o entendimento de que se tratava de uma viabilidade 
suscetível de pedido. -------------------------------------------------------------------------------------  
2/4/14 – Oficio 4577 da Câmara informando que, afinal não era uma viabilidade mas sim 
uma obra de escassa relevância mas sujeito ao artigo 1 425 do C. Civil. ------------------------  
5/9/14 – Dei cumprimento às normas constantes no mesmo ofício mais ou menos 
cabalmente, atendendo a que não era possível convocar uma assembleia de condóminos 
cuja convocatória obedece a regras legais que não dependem de um só condómino. ----------  
5/9/14 – Apresentei exposição de discordância sobre as exigências feitas. Paguei 25,17 
euros --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10/9/14 – Entreguei termo de responsabilidade para a colocação de andaimes, pedido 
anteriormente. Foi feita nova exigência-Declaração da Ordem dos Engenheiros ---------------  
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11/9/14 – Entreguei na reunião da Câmara nova exposição provando a ilegitimidade de 
certas exigências quanto a obras de escassa relevância e obras de inovação --------------------  
14/9/14 – Recebi ofício para que fosse pagar o custo da licença mas com a indicação que, 
depois de pagar, devia provar o pagamento!!! -------------------------------------------------------  
22/9/14 – Paguei e provei ter pago!!! ------------------------------------------------------------------  
29/9/14 – Recebi nota que, por já ter pago, havia uma semana (!!) devia levantar o alvará e 
no mesmo me era concedida licença para os andaimes até 24/10/14 ou seja um prazo 44 
dias depois do andaime ter sido retirado!!! -----------------------------------------------------------  
Pondero a V. Exas a devida análise de tudo isto e se para a implantação de um tubo de 
queda de água necessário para reaver as condições de habitabilidade, para proteger a 
segurança do prédio, para criar condições ambientais e para evitar mais prejuízos materiais 
e morais se se justificam tantas exigências, tanto tempo perdido, tantas diligências, tanta 
burocracia, tanto papel… --------------------------------------------------------------------------------  
Senhor Presidente e Senhores Vereadores; -----------------------------------------------------------  
Afirmo sem qualquer receio que não foi isto que aprendi, que não foi isto que foi debatido 
em múltiplas reuniões em que em tempo estive presente e muitos trabalhos que publiquei. 
Que não é isto que é preconizado, por exemplo no C.P.A. -----------------------------------------  
E aí prova-se que, no andamento do processo foram desprezados muitos dos seus 
princípios: da legalidade, o do interesse dos cidadãos, o da proporcionalidade, o da 
colaboração com os particulares e o da desburocratização e eficiência. -------------------------  
O facto de haver descentralização para um dirigente municipal pouco interesse traz para o 
cidadão, porque não há contacto com o público, porque prevalece a rotina sobre a 
eficiência, porque tudo é resolvido à distância. ------------------------------------------------------  
Se V. Exas estiverem interessados, explicar-vos-ei como era noutros tempos, mesmo em 
tempos que não são de boa memória. -----------------------------------------------------------------  
Falta também formação permanente dos funcionários que têm contacto direto com os 
cidadãos que não devem estar lá só para cumprir ordens ou diretivas, mas também para 
pensar. Também posso provar como era noutros tempos. ------------------------------------------  
Por último peço a V. Exas que pensem o volume de transtornos e custos se estivesse em 
causa um cidadão residente em Alvalade ou Cercal do Alentejo… ------------------------------  
P.S. Oxalá que todos os andaimes que se armam e desarmam em Santiago do Cacém, no 
decorrer do ano, em obras particulares e em edifícios públicos estejam sujeitos a todas as 
exigências que me foram feitas: ------------------------------------------------------------------------  
- Pedido de licença e 1º pagamento --------------------------------------------------------------------  
- Termo de responsabilidade ----------------------------------------------------------------------------  
- Declaração da Ordem dos Engenheiros -------------------------------------------------------------  
- 2º Pagamento e prova de que foi feito  --------------------------------------------------------------  
- Colocação de fitas --------------------------------------------------------------------------------------  
- Emissão de alvará um mês ou mais depois da desmontagem dos andaimes. ------------------  
E se nos casos de ocupação total dos passeios é acautelado o trânsito dos peões. --------------  
O Senhor Presidente solicitou à Senhora Vereadora Margarida Santos, com competências 
delegadas na área do urbanismo, para verificar com os serviços o que aconteceu. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INAGURAÇÃO DE SUPERMERCADO “ALENTEJANO” EM VILA NOVA DE 
SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que esteve presente na inauguração do 
Supermercado “Alentejano” que teve lugar neste dia, pelas nove horas, em Vila Nova de 
Santo André.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, com a abertura deste supermercado foram criados trinta postos de 
trabalho, e que esta empresa adquiriu também as antigas instalações do Manuel Nunes Cash 
& Cary, com o objetivo de abrir uma loja grossista, o que irá criar mais postos de trabalho, 
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bem como facilitar os comerciantes locais, que atualmente, não têm lojas grossista na 
região, tendo de se deslocar a Palmela ou ao Algarve para se abastecerem. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – TROMBA DE ÁGUA ----------------------------  
O Senhor Presidente referiu que no dia vinte e sete do corrente mês ocorreu uma tromba de 
Água na cidade de Santiago do Cacém, que inundou a praça Zeca Afonso e a zona 
envolvente ao terminal rodoviário, bem como a acumulação de terras e destroços, arrastados 
pelas chuvas, em vários locais da cidade, e evidenciou o desempenho dos Bombeiros e dos 
funcionários Municipais, pela forma rápida como solucionaram o problema. ------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que se encontrava no local e pôde assistir ao que 
aconteceu, tendo salientado que estas situações são inevitáveis, pois a quantidade de água 
que caiu foi tanta que inundou toda a envolvente ao terminal da rodoviária, e inclusive 
algumas garagens. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que os Bombeiros e os funcionários Municipais, iniciaram de imediato os 
trabalhos de remoção de terras e que ao final do dia a situação estava resolvida. --------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que no sábado recebeu várias chamadas 
telefónicas, salientando que muitos consideram que os representantes políticos devem ser 
porta-vozes daquilo que lhes vai na alma, mas que essa não é a sua postura na vida nem 
como representante local do PSD.  --------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que considera que este tipo de situações não deve servir para fazer guerra 
política. Salientando que considera que quem está á frente do órgão executivo deu o seu 
melhor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSELHO REGIONAL DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO – ELEIÇÃO DO 
PRESIDENTE -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito deu os parabéns ao senhor Presidente da Câmara 
Municipal pela eleição para o Cargo de Presidente do Conselho Regional da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.  ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FEIRA DO MONTE – SANTIAGO DO CACÉM – ENTREGA DE ORÇAMENTO  --  
O Senhor Vereador Albano Pereira entregou aos restantes membros do executivo, 
orçamento e contas referente à realização da Feira do Monte de 2014. --------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um de outubro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 723.299,89 € (setecentos e vinte e três mil duzentos e 
noventa e nove euros e oitenta e nove cêntimos) ----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 291.041,57 € (duzentos e noventa e um mil e 
quarenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Direito ao Arrendamento de um Quiosque, destinado a 
Comércio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo da Liberdade, em Sonega. ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.03-04/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a abertura de procedimento por Hasta Pública para 
adjudicação do Direito ao Arrendamento de um Quiosque destinado a Comércio, sito no 
Largo da Liberdade, em Sonega. -----------------------------------------------------------------------  
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DOIS – Aprovar o Programa e o Caderno de Encargos do Procedimento, documentos que 
são dados como reproduzidos na presente ata, com o número cento e trinta e quatro, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Efetuar a Hasta Pública na reunião ordinária da Câmara Municipal, no próximo dia 
30 de outubro, pelas 11:30 horas. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MANUEL NUNES & FERNNADES, S.A. EM LIQUIDAÇÃO ------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície de Lote  na ZIL de Santo André – 
Ratificação de Despacho -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 81/1995 do Serviço de Património. -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Ratificar o meu despacho de 25 de setembro de 2014, através do qual 
foi autorizada a “Manuel Nunes & Fernandes, S.A.” a transmitir o direito de superfície que 
incide sobre um lote, com a área de 10.200,00 m2, sito na Z.I.L. de Vila Nova de Santo 
André, inscrito na matriz sob o artigo 2 044º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 
00622/090689 da freguesia de Santo André, para a empresa “Alenteinveste Compra e 
Venda de Bens Imóveis, Lda.” -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície; b) - 
De acordo com o solicitado pela requerente, em 19 de setembro de 2014; ----------------------  
c) - Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ SOBRAL RAIVEL E LUÍS DA CONCEIÇÃO SOBRAL. ----------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2014, em nome de José Sobral Raivel e 
Luís da Conceição Sobral. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 5 – Mimosa - Alvalade. ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2014 datado de 12/05/2014, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2014, para o lote 5 – Mimosa – 
Alvalade, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 453/19890503 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 1259 da freguesia de Alvalade. ---------------------  
A operação consiste na alteração da área bruta de construção do lote 5, que passará de 435 
m2 para 650 m2, conforme memória descritiva e planta em anexo, documentos que são 
dados como reproduzidos na presente ata, com o número cento e trinta e cinco, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, 
na sua atual redação, e uma vez que foi apresentada autorização de mais de 2/3 dos 
proprietários, dispensa-se a notificação para efeitos de pronuncia. -------------------------------  
Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º e artigo 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à 
Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento.- -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 15/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08/05/2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata, com o número cento e trinta e seis, ficando arquivados na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Topónimos e números de polícia para o loteamento do Espadanal – 
Cercal do Alentejo  -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Cercal do Alentejo, Município de Santiago do Cacém  ----  
REFERÊNCIA: Processo 116-CA/2012 – Toponímia, da Divisão do Ordenamento e 
Gestão Urbanística ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os seguintes topónimos e números de polícia: --------------------------  
Av. Arq. Herculano Saraiva: Pares – 2  ------------------------------------------------------------  
------------------------------------Impares -1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 -------------------------  
Rua Manuel José da Silva: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ----------------------  
---------------------------------Impares – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ---------------------------  
Rua Prof. Manuel João da Silva: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 -------------------  
----------------------------------------Impares – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 --------------------  
Rua Padre Rui António Carvalho Ribeiro: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 --------------------  
Rua Cerca dos Caeiros: Impares – 1, 6, 5, 7 ------------------------------------------------------  
Rua Messias Moreno: Pares – 2, 4, 6 ---------------------------------------------------------------  
---------------------------Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11-----------------------------------------------------  
Rua Nuno Ricardo Martinho Aires -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do n.º 1 do artº64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Topónimos e números de polícia para o Parque Empresarial – Cercal do 
Alentejo ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Cercal do Alentejo, Município de Santiago do Cacém  ----  
REFERÊNCIA: Processo 113-CA/2014 – Toponímia, da Divisão do Ordenamento e 
Gestão Urbanística ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os seguintes topónimos e números de polícia,  -------------------------  
Rua dos Mineiros: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 20 -------------------------------------  
Rua da Pedreira: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ---------------------------------------  
----------------------Impares: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ---------------------------------  
Rua António Alexandre Chaveiro: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 -----------------  
Rua Policarpo Guerreiro Godinho: Pares – 2, 4, 6, 8 -------------------------------------------  
--------------------------------------------Impares – 1, 3, 5, 7, 11, 13  --------------------------------  
Rua Fonte Santa da Charneca: Pares – 2, 4 -------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2014-10-02                                                                                           6 de 8 

--------------------------------------Impares – 1, 3, 5, 7 ------------------------------------------------  
Rua Graziela Maria Afonso --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do n.º 1 do artº64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RANCHO FOLCLÓRICO NINHO DE UMA ALDEIA ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba 2013 – Revogação da deliberação --------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31/2014-32.1.2 da Divisão de cultura e Desporto. -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Revogar a deliberação de Câmara de 25/09/2014 relativo à transferência de 
verba para Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia referente ao apoio de 2013. -------------  
FUNDAMENTOS: 1- A Câmara Municipal já tinha deliberado no ano de 2013 a verba em 
causa em 30/05/2013. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Em conformidade com o artigo 143 do Código do Procedimento Administrativo. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingresso para o espetáculo “Cantar Alentejo com Humor” -------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 17/AMAC/DCD/2014 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor único de 5,00€ por ingresso. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. ----------------  
De Direito: Artº 33, nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, 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 151/DVQP/2014, de 11 de setembro de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 
pedidos, constantes do anexo I; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 28.08.2014 relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, constante do anexo II; --------------  
Três: 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 62,50 €, Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 337,50 € e 
Agrupamento de Escolas de Santo André 362,50 €, sendo o valor total de 762,50 €. ---------  
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Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata, com o número cento e trinta 
e sete, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados 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 2013/2014 – Fornecimento de refeições: utilização da 
Sala de Convívio da Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSr.23.1.2/2- Refeitórios Escolares da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas, informação nº 153/DVQP/2014 de 18.09.2014 ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a minuta de protocolo a estabelecer entre o Município e a 
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata, com o número cento e trinta e oito, ficando arquivados na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Transferir o montante de 1.531,17 € (mil quinhentos e trinta e um euros e dezassete 
cêntimos) correspondente aos encargos com a utilização da Sala de Convívio desta 
Associação de Moradores para fornecimento de refeições aos alunos e crianças da Escola 
Básica de Aldeia dos Chãos no ano letivo 2013/2014.  ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro e artigo 1º do Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de dezembro; ---------------------------  
DOIS – O estabelecimento de educação em causa não possui refeitório escolar ou espaço 
adequado para o fornecimento de refeições; ---------------------------------------------------------  
TRÊS - A Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos reúne as condições físicas e 
logísticas necessárias ao fornecimento dessas refeições. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Projeto de Regulamento do Cartão Municipal Sénior --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 02/2014-29.5.1-Inf.112/DEASS/2014 -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
CERCAL DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número doze de dois e oito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.573,63 € (dois mil 
quinhentos e setenta e três euros e sessenta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Cercal do Alntejo. -----------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. --  ---  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
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