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ATA NÚMERO TRINTA E SETE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSETE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E QUINZE ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Aos dezassete dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e seis, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------- -  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE EMPRESARIAL – 
INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe inscrito para o efeito, Senhor José 
Jordão, o qual veio novamente colocar o problema que se prende com o abastecimento de 
energia ao lote que lhe foi cedido pelo Município naquele Parque Empresarial, 
impossibilitando o desenvolvimento da sua atividade. ---------------------------------------------  
Mais referiu que lhe foi transmitido pela empresa EDP em Santiago do Cacém, o problema 
se deve à falta de receção das obras por parte da Câmara Municipal. ----------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal não pode rececionar obras que não são 
da sua responsabilidade.  --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a Câmara Municipal não receciona obras que 
não mandou executar.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, no sentido de resolver esta situação o mais breve possível, deslocou-se 
aos Serviços da EDP em Beja, para uma reunião para esclarecer este problema, tendo sido 
informado que até dia dois de outubro o Senhor José Jordão iria receber uma carta da EDP. 
O Senhor Vereador Albano Pereira entregou em seguida cópias dos email trocados entre a 
Câmara Municipal e a empresa EDP, ao senhor José Jordão. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE EMPRESARIAL – 
LOTE SEIS – LIGAÇÃO ÀS PLUVIAIS ---------------------------------------------------------  
O Senhor José Jordão solicitou que fosse feita a ligação do seu lote e do lote do seu vizinho 
à rede de águas pluviais, o qual já tinha solicitado, acrescentando que o verão está a 
terminar e com as chuvas a situação ficará mais complicada. -------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que brevemente, seria feita a ligação daqueles 
lotes à caixa de visita.------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENVOLVENTE AO MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – 
ESTACIONAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu ter sido contactado por comerciantes do 
Mercado Municipal de Santiago do Cacém, que lhe manifestaram preocupação sobre a falta 
de estacionamento junto aquele local. Mais referiu que os comerciantes se queixam de 
haver pessoas que estacionam as viaturas durante todo o dia naquele zona, o que faz com 
que os clientes que pretendam ir às compras ao Mercado não tenham onde estacionar. Pelo 
que sugeriam que o estacionamento fosse condicionado, aos não residentes, por um período 
de tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que essa situação terá de ser analisada pelos Serviços técnicos 
da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OFERTA DE LIVROS ESCOLARES -------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu ter tido conhecimento que o Município de 
Sines está a oferecer manuais escolares do 1º ciclo aos alunos de famílias carenciadas, 
tendo questionado se também está prevista alguma forma de apoio aos alunos de famílias 
mais carências do Município. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal atribui uma verba para apoio na 
aquisição de livros e material escolar, obrigatória por lei, destinada aos alunos carenciados 
do escalão A e B. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que também é atribuída uma verba aos alunos do Pré-Escolar, que não é 
obrigatório por Lei, mas que a Câmara Municipal atribui por considerar muito importante o 
apoio ao Pré Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que os Municípios podem optar em 
transferir uma verba para apoio na aquisição de livros e material escolar, Auxílios 
Económicos, ou atribuir os livros diretamente aos alunos. -----------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que a rede de Bibliotecas Municipais do 
Distrito de Setúbal promove a iniciativa (Dar de Volta), que tem como objetivo ceder 
manuais escolares usados aos alunos do distrito. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE – COMEMORAÇÕES DOS 
505 ANOS DO FORAL MANUELINO ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento do convite e distribuiu pulseiras de acesso, que 
foram oferecidas pela Associação Cultural Amigos de Alvalade, para as comemorações dos 
505 anos do Foral Manuelino, que terá lugar nos dias 18, 19 e 20 do mês de setembro, na 
Vila de Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.438.347,71 € (um milhão quatrocentos e trinta e oito 
mil trezentos e quarenta e sete euros e setenta e um cêntimos). -----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 157.892,90 € (cento e cinquenta e sete mil oitocentos 
e noventa e dois euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Comemorações do Foral de Alvalade-Isenção do Pagamento de Taxas ----  
REFERÊNCIA: INF.56/SAC/DCD/15 e Proc. 26/TL/LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO/15  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização das Comemorações do Foral de Alvalade, promovida 
pela Associação Cultural Amigos de Alvalade, nos dias 18,19 e 20 de setembro de 2015, 
através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído no valor de 
28,36€.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: - A Associação Cultural Amigos de Alvalade, entidade sem 
fins lucrativos, tem como objetivo organizar e realizar as Comemorações do Foral 
Manuelino, atribuído a esta Vila, em Santarém, a 20 de setembro de 1510, por el-rei D. 
Manuel I.   -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estas comemorações do Foral de Alvalade têm um caráter relevante para o Município e 
particularmente para a freguesia de Alvalade pelo interesse e envolvimento da Comunidade 
e pela divulgação / promoção do Município. ---------------------------------------------------------  
De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba para os Agrupamentos de Escolas Prof. 
Arménio Lança e Santo André -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas, 
informação nº 116/DVQP /2015, de 27 de agosto. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um- Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba 
para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e à aluna da Escola 
do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes da listagem que é dada como reproduzida na 
presente ata com o número cento e cinquenta e quatro, ficando arquivada na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricada pelo Senhor 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 à aluna carenciada – escalão A e B, constantes nas 
listagens anexas, a saber: Agrupamento Prof. Arménio Lança - Alvalade 112,50€; e 
Agrupamento de Santo André 75,00€ sendo o valor total de 187,50€. ---------------------------  
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, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do  Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho.---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba – Agrupamento de Escolas de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas, 
informação nº 117/DVQP /2015, de 27 de agosto. --------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um– Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 
verba para aquisição de livros e material escolar) aos alunos das Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico constante da listagem que é dada como reproduzida na presente ata com o 
número cento e cinquenta e cinco, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de atas, depois 
de rubricada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. 
Dois- Transferir para os encarregados de educação dos alunos carenciados – escalão A e B 
do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à aquisição de livros 
e material escolar, no valor total de 150,00 €. -------------------------------------------------------  
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, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do  Despacho 
nº 8452-A/2015, de 31 de julho.  -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Transporte de Refeições assegurado pelas Juntas de Freguesia de 
Ermidas-Sado e Cercal do Alentejo e União das Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra – Ano Letivo 2015/2016 – Definição do preço ao 
quilómetro ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas/ 
Informação Nº 127/DVQP/2015 -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: manter, para o ano letivo 2015/2016, o preço ao quilómetro de 0,56 € 
praticado no ano letivo anterior, a ser pago às entidades supra referidas que asseguram o 
transporte das refeições, mediante a apresentação dos respetivos mapas mensais, nos 
valores previsíveis de 3.271,52€ para a Junta de Freguesia de Ermidas-Sado, 187,04€ para a 
Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo e de 935,20 € para a União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------  
Documento que é dada como reproduzida na presente ata com o número cento e cinquenta e 
seis, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricada pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um– alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois- alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; --  
Três– dar continuidade ao fornecimento de refeições escolares ao Jardim de Infância de 
Ermidas-Sado, Escola Básica nº 3 de Cercal do Alentejo e Escola Básica de Santa Cruz. ----  
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 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze de doze de setembro. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretária Substituta. ---------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

 

________________________________________________ 


