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ATA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria 
Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio 
Martins, Norberto Valente Barradas e Francisco Maria Carrajola de Sousa Vereadores, a 
fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Paulo Gamito e 
Albano Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
cinco de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e dos Senhores Vereadores Paulo Gamito e Albano Pereira. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de fevereiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 731.042,52 € (setecentos e trinta e um mil e quarenta e 
dois euros e cinquenta e dois cêntimos) ---------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 208.055,50 € (duzentos e oito mil e cinquenta e cinco 
euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Ratificação de Ato Administrativo e aditamento ao contrato   ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Ofício com o registo geral de correspondência nº 1365/2016 de 
01/02/2016 – Proc.38.1.5 -------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificação do ato administrativo praticado pelo Senhor Presidente em 
04.02.2014 (em anexo) no sentido de, no âmbito do Contrato para a Realização e 
Benfeitorias no Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo, ser transferido, de 
imediato, para o Agrupamento de Escolas de Santo André a quantia remanescente relativa 
ao equipamento no valor de 8.473, 05 euros (oito mil quatrocentos e setenta e três euros e 
cinco cêntimos) sendo que o mesmo deve constituir aditamento ao contrato celebrado. ------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. A cláusula 4.º n.º 3, alínea b) do contrato para a 
Realização e Benfeitorias no Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo foi 
estabelecido com vista a acautelar o limite máximo de 74.000 euros (setenta e quatro mil 
euros) para financiamento da mesma; -----------------------------------------------------------------  
2. Atendendo ao exposto pelo Agrupamento de Escolas de Santo André, em ofício em 
anexo) o fim que se visava acautelar com essa cláusula encontra-se garantido porquanto se 
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afirma que não haverá lugar a trabalhos adicionais o valor total da empreitada a pagar ao 
empreiteiro é de 43.526,95 euros;----------------------------------------------------------------------  
3. Face às regras de organização financeira da escola e tendo em conta a execução da obra, 
se a transferência da verba remanescente para o equipamento for efetuada após a conclusão 
da mesma, tal implicará a inviabilização da utilização do auditório até abril ou maio de 
2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Revela-se adequado e proporcional que se efetue, de imediato a transferência da verba 
em causa; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Atendendo à urgência da prática do ato foi o mesmo proferido e ora sujeito a ratificação. 
DE DIREITO: O disposto no artigo 35.º n.º 3 e artigo 33.º n.º 1, r) do anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Procedimento concursal  para recrutamento de 2 Assistentes 
Operacionais (Cozinheiro), em regime de contrato de trabalho de trabalho por tempo 
indeterminado - Composição do júri – Fixação do valor da senha de presença -----------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04/TI/DGRH/SR/2015 ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Fixar o valor da senha de presença a atribuir ao membro do júri, não 
vinculado à administração pública, no valor de € 85,82 (€343,28*25%), por cada reunião de 
júri a que esteja presente, acrescido do abono de ajudas de custo e o reembolso das despesas 
de transporte realizadas, de acordo com os valores fixados para os trabalhadores que 
exercem funções públicas, com remunerações base superiores ao valor do nível 
remuneratório 18.-----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O júri do procedimento concursal é composto por um 
presidente e dois vogais, trabalhadores da entidade que realiza o procedimento e ou de outro 
órgão ou serviço; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Sempre que a área de formação caracterizadora do posto de trabalho revele 
fundamentadamente a sua conveniência, um dos membros do júri pode ser oriundo de 
entidade privada e deve dispor de reconhecida competência em tal área; -----------------------  
Sempre que um dos membros do júri seja oriundo da entidade privada tem direito a receber 
por cada reunião, em que participe, uma senha de presença de valor a fixar por despacho 
dos membros do Governo responsável pelas áreas das finanças e da administração pública.  
Tal despacho não foi publicado. -----------------------------------------------------------------------  
O valor proposto tem por base a remuneração devida em situações análogas nos 
procedimentos concursais para cargo dirigente.  ----------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e  republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.  ------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARCO ANTÓNIO CHEIRA FIGUEIRA  ------------------------------------  
ASSUNTO: Receção provisória das obras de urbanização e redução da Garantia 
Bancária n.º 72006423453 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL.   
LOCALIZAÇÃO: Monte do Guadiana – Aldeia de Santo André – Santo André.  -----------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 15/2011 e requerimento n.º 85/2016 de 
13/01/2016, da Divisão do Território, Atividades Económicas e Turismo.  ---------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a receção provisória das obras de urbanização e redução da Garantia 
Bancária n.º 72006423453 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, 
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referente à execução das infraestruturas do loteamento sito em Monte do Guadiana – Aldeia 
de Santo André, Santo André, cujo valor inicial era de 75.740,00€ (setenta e cinco mil 
setecentos e quarenta euros), ficando cativo 10% do valor total da obra, o qual corresponde 
a 7.574,00€ (sete mil quinhentos e setenta e quatro euros).  ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das obras de urbanização foi 
prestada a garantia bancária n.º 72006423453 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa 
Azul, CRL, no valor de 75.740,00€ (setenta e cinco mil setecentos e quarenta euros). --------  
Foi aprovada em reunião de câmara de 16/07/2015, a redução da garantia bancária para o 
valor de 10.822,52€ (dez mil oitocentos e vinte e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), 
uma vez que grande parte das obras de urbanização já se encontravam concluídas.  ----------  
Na sequência do pedido de receção provisória, houve deslocação da equipa técnica ao local 
a fim de examinar as obras de urbanização executadas, em presença dos correspondentes 
projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, 
considerando-se estarem reunidas as condições para a receção provisória das obras de 
urbanização e redução da garantia bancária, ficando cativo 10% do valor total da obra, o 
qual corresponde a 7.574,00€ (sete mil quinhentos e setenta e quatro euros). ------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º5 do artigo 54.º e artigo 87.º do Decreto Lei 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, estão reunidas as condições para a receção provisória 
das obras de urbanização e redução da garantia bancária, ficando cativo 10% do valor total 
da mesma, a que corresponde o valor de 7.574,00€ (sete mil quinhentos e setenta e quatro 
euros), valor que será libertado aquando da receção definitiva.  ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Execução dos Arranjos Exteriores e Rede Pluvial no C.M. 1085 -Receção 
Definitiva - Liberação de Garantia Bancária   ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Brescos – Santo André ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento e informação número doze de dois mil e dezasseis da Divisão de 
Projeto e Obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: - Aprovar a liberação total das duas garantias bancárias apresentadas 
pelo empreiteiro, Empresa CONSDEP Engenharia e Construção, SA, garantia bancária n.º 
GAR/0703581- Banco BPI, datada de 07-08-2007, no valor de 12.355,98 € (doze mil 
trezentos e cinquenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), (referente a 5% do valor da 
obra) e a garantia bancária nº 2011.01680- Lisgarante, datada de 21-04-2011, no valor de 
11.266,02 €, (onze mil duzentos sessenta e seis euros e dois cêntimos), (referente à 
substituição de retenções), sendo que ainda não foi liberado qualquer valor das mesmas. ----  
FUNDAMENTOS: DE FATO: Um – Foi realizada dia 11-11-2015, a vistoria à obra em 
referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha 
anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a 
receção definitiva da obra e liberação total das garantias bancárias.------------------------------  
DE DIREITO: Arts.º 227º e 229º do Decreto-Lei 59/99 de 02 de março. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MIGUEL ÂNGELO FERREIRA TEIXEIRA ----------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, aplicação do 
consumo de água no 3º escalão  e pagamento faseado após redução na fatura nº 
001/128148/2015 no valor de 499,92 € --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Monte dos Pinheiros, Foros do Locário --------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número vinte e um da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 57,77 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 220,94 € na tarifa variável da Água (sem IVA). ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorre de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores. Pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 
anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para alienação de 8 garagens do Lote 2 do Loteamento 
Municipal da Avenida de Sines junto ao Bairro do Liceu  em Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 20/DAGF/SAP/16 do ano Dois Mil e Dezasseis, da Secção 
de Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. -------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento de Hasta Pública para a venda 
de 8 garagens, sitas no lote 2 do Loteamento Municipal da Avenida de Sines, junto ao 
Bairro do Liceu em Vila Nova de Santo André.  ----------------------------------------------------  
DOIS – Qua a Hasta Pública se realize no dia 31 de março de 2016 pelas 11.30 horas na 
Sala de Sessões do Edifício Sede do Município de Santiago do Cacém; ------------------------  
TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.  
FUNDAMENTOS: De acordo com a 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2/DTAET/SAU, de dois mil e dezasseis, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Srª Vereadora 
da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número vinte e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Casa de Função. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06-03.01/2012 do Serviço de Património. -----------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alteração às condições de cedência por arrendamento, do 
prédio urbano, destinado a habitação, sito no Caro Custa, casa nº 2, em Santiago do Cacém, 
inscrito na matriz sob o artigo 3 263º da União de freguesia de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e São Bartolomeu da Serra, à senhora Adelina José Fortunato Carrasqueira, por 
contrato celebrado em 06-09-2013. --------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. -  
DOIS – De acordo com informação nº 10/DAGF/SAP/2016. -------------------------------------  
TRÊS – Em virtude de se ter alterado a situação laboral da arrendatária. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aprovar o valor pecuniário do Prémio Nacional de Conto Manuel da 
Fonseca ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2/33.2.2/DCD/SMBA/2016 da Divisão de Cultura e 
Desporto  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a verba de quatro mil euros como prémio a atribuir à obra 
vencedora da XI edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca a decorrer no 
presente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento do Prémio 
Nacional de Conto Manuel da Fonseca, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 
24 de fevereiro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2014/2015–Fornecimento de refeições: utilização da 
Sala de Convívio da Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc.30.12-Parcerias/Protocolos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde, informação nº 22/DEASS/2016 de 28.01.2016 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Tornar extensivo ao ano letivo 2014/2015 o Protocolo celebrado entre 
o Município e a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos, relativo ao ano letivo 
2013/2014, aprovado em reunião de Câmara de 2014/10/02; -------------------------------------  
DOIS – transferir a verba de 1.565,69 € (mil quinhentos e sessenta e cinco euros e sessenta 
e nove 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 2014/2015. ---------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número vinte e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – artigo 33º, número 1, alínea hh) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro e artigo 1º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; --------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-02-11                                                                                             6 de 8 

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: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba para os Agrupamentos de Escolas de 
Cercal do Alentejo, Prof. Arménio Lança e Santo André --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
15/DEASS /2016, de 01 de fevereiro. -----------------------------------------------------------------  
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 aos alunos da 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes da listagem do anexo I; ----------------------  
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 27.08.2015, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B para A, constante do anexo 
II; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três - Transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de livros e 
material escolar, destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes 
nas listagens anexas, a saber: Agrupamento de Cercal do Alentejo 62,50 €, Agrupamento 
Prof. Arménio Lança 50,00 € e Agrupamento de Santo André 187,50 € sendo o valor total 
de 300,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: 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 Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
16/DEASS/2016, de 01 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------  
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 aos alunos 
das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes do Anexo I; -------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 27.08.2015 e de 
08.10.2015, relativas ao assunto em epígrafe, constantes do anexo II; ---------------------------  
Três - Transferir para os encarregados de educação das crianças e 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 87,50 €. ----------------------------------  
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; ----  
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-- 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: Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de instalações ao 
Jardim de Infância de Abela – Atualização para o ano letivo 2014/2015 -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 30.12. Parcerias/Protocolos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/ 2011, informação nº 19/DEASS/2016 de 27.01.2016. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Transferir para a Casa do Povo da Abela a verba de 3. 208,59 € (três 
mil duzentos e oito euros e cinquenta e nove cêntimos) respeitante ao ano letivo 2014/2015.  
FUNDAMENTOS: • alínea d) do número 2 do artigo 23º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Protocolo com a Casa do Povo da Abela para cedência de instalações para funcionamento 
do Jardim de Infância da Abela (cláusulas 5ª e 6ª). -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Junta de Freguesia de Santo André -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 10/2006 da Divisão de 
Cultura e Desporto, com o e-mail, enviado a 14/01/2016 da Junta de Freguesia de Santo 
André -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 2.000,00 Euros (dois mil euros) 
para a Junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 21ª Corrida da 
Lagoa de Santo André e 9ª Caminhada da Reserva Natural a realizar no dia 09 de julho de 
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 
iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da 
atividade física e desportiva junto da população. ----------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Normas de participação para a “Santiagro 2016” -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 23/DTAET/2015 e Informação nº 50/DTAET/2016 ---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar as Normas de participação na “Santiagro” de 2016 constantes no 
documento em anexo.------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar os seguintes valores das entradas na “Santiagro” 2016 -------------------------------  
a) Dia 26 de maio (5ª feira) – 2,00€ por unidade; ---------------------------------------------------  
b) Dia 27 de maio (6ª feira) – 2,00€ por unidade; ---------------------------------------------------  
c) Dia 28 de maio (Sábado) – 2,00€ por unidade; ---------------------------------------------------  
d) Dia 29 de maio (Domingo) – 2,00€ por unidade; ------------------------------------------------  
e) Bilhete de entrada para 4 dias – 6,00€ por unidade; ---------------------------------------------  
f) Crianças com idades a partir dos 13 anos inclusive – 2,00€ por unidade.---------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto: Manter o intuito de melhorias que gradualmente se têm 
introduzido considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao 
evento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: alínea e) nº 1 artº 33 do Regime das Autarquias Locais aprovado pela Lei 
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 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze de doze de setembro. ------------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e trinta e cinco minutos. ------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
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