CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ATA NÚMERO DEZANOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOZE DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Vila Nova de Santo
André na Biblioteca Municipal, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha,
Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos,
Vice-Presidente, 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 da Senhora Vereadora Daniela Martins e 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
dezoito da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vereadora
Daniela Martins e do Senhor Vereador Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – SANTO ANDRÉ ------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença na reunião de Câmara do
Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Santo André, Jaime Cáceres e também o seu
acompanhamento às visitas que o Executivo Municipal está a fazer a vários locais da
Freguesia, no âmbito da iniciativa Presidência na Freguesias, no sentido de contactar com
as populações e acompanhar de perto a realidade das mesmas. ----------------------------------O Senhor Presidente concedeu, em seguida, a palavra ao Senhor Presidente da Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Jaime Cáceres, começou por felicitar a Câmara
Municipal por dar continuidade à iniciativa da Presidência nas freguesias, considerando que
estas visitas para ouvir as populações e as suas reivindicações era uma opção acertada do
Executivo Municipal, acrescentando que na visita que estava sendo desenvolvida na semana
em curso, tinham tido a oportunidade de ir às escolas, a empresas e associações e, nesta
data, seria a vez da zona rural, para verificar a situação dos caminhos, entre outras. --------Mais referiu que era no terreno que os membros do Executivo Municipal e os técnicos que
os acompanham poderão verificar melhor as situações, o que contribuirá para que as
respostas a dar sejam as mais adequadas. ------------------------------------------------------------Referiu ainda estar consciente de que havia sempre muita coisa por fazer e que não era
possível dar resposta imediata a todas as situações, acrescentando que eram sempre bemvindos e que a Junta de Freguesia estava disponível para colaborar, não deixando de ser
reivindicativa, considerando que se tratava de duas equipas que se empenhavam
fundamentalmente no desenvolvimento da Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO
COM
SENHOR
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DAS
INFRAESTRUTURAS – SITUAÇÃO DAS OBRAS NA ER265-1, ENTRE SANTO
ANDRÉ E SINES --------------------------------------------------------------------------------------Ata de 2016-05-12
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O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi novamente alterada a data da reunião
solicitada pela Câmara Municipal àquele responsável do Governo, para tratar de questões
que se prendem nomeadamente com a situação naquela via e na A26/IP8, a qual terá lugar
no dia nove de junho do ano em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA CAIXA AGRICOLA DE SANTIAGO
DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que, na quinta-feira da semana anterior, cinco de
maio, tinha participado numa conferência no âmbito do centenário daquela entidade
bancária, designada, desde dois mil e sete, por Caixa de Crédito Agrícola Mútuo CCAM
Costa Azul, para a qual foi também convidada a Senhora Secretária de Estado Adjunta da
Modernização Administrativa, Graça Fernandes. --------------------------------------------------Mais informou que, sábado, dia sete de maio, participou também numa sessão protocolar e
num almoço convívio com várias entidades, no âmbito daquelas comemorações, onde
esteve presente o Senhor Ministro da Agricultura, Capoulas Santos. ---------------------------Acrescentou que na sua intervenção teve oportunidade de enaltecer o trabalho que aquela
instituição financeira, com características particulares, tem desenvolvido ao longo dos anos
no âmbito da sua atividade, acrescentando que a mesma tem sido parceira do Município na
realização da Santiagro, o maior evento de atividades económicas que se realiza no
Município, entre outras iniciativas, e apoiado várias entidades, designadamente associações
culturais, sociais e desportivas.------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que era também de salientar o papel que aquela entidade tem tido na gestão
de fundos comunitários, acrescentando que a Caixa Agrícola de Santiago do Cacém foi a
primeira a abrir delegações nalgumas freguesias do Município e que, atualmente, a Caixa de
Crédito Agricola Mutuo CCAM Costa Azul desenvolve a sua atividade em seis municípios,
mantendo a sede no Município de Santiago do Cacém, onde paga os seus impostos. --------Referiu também que, nos últimos cinquenta anos, o nome do Senhor Jorge Nunes,
Presidente do Conselho de Administração, tem estado associado àquela Instituição
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------Concluiu, referindo que aquela foi uma oportunidade para homenagear a Caixa Agrícola e
os seus profissionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIGUEL OLIVEIRA – VICE-CAMPEÃO DO MUNDO EM MOTO3 ------------------O Senhor Presidente informou que, durante a semana em curso, estavam a decorrer várias
iniciativas, nomeadamente nas escolas, com a participação daquele atleta, natural de Santo
André, as quais culminarão no domingo, dia quinze de maio, com a entrega de prémios, na
qual estará presente. ------------------------------------------------------------------------------------Mais referiu que não é fácil para um atleta português, jovem e estudante, atingir um lugar
de topo e de nível internacional naquela modalidade. Acrescentou que o mesmo irá
transmitir aos alunos das escolas a experiência adquirida no seu percurso, demonstrando
também que é possível compatibilizar os estudos com a prática desportiva de alta
competição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de maio do
corrente ano, eram as seguintes:-----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 697.043,17€ (seiscentos e noventa e sete mil quarenta e
três euros e dezassete cêntimos). ----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 210.749,47€ (duzentos e dez mil setecentos e
quarenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------Ata de 2016-05-12
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ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. -----------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e
Financeira barra Dois Mil e Dezasseis. --------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 1º
trimestre de 2016, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número
oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente destacou o aumento da receita no 1º trimestre,
informando que o mesmo resultava, em parte, de valores recebidos de fundos do Quadro
Comunitário anterior, referentes a candidaturas em overbooking. -------------------------------Destacou também a tendência de redução da dívida, nomeadamente a dívida de curto
prazo, informando que nos últimos dois anos se registou uma diminuição na dívida do
Município, de cerca de oito milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------ASSUNTO: Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. --------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ----APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na presente ata
com o número oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de
rubricado pelos Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de
fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. ---------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ----------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil
e Dezasseis /Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na presente
ata com o número oitenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois
de rubricado pelos Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de
fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ------------------------Ata de 2016-05-12
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. --------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ----------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis,
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e cinco,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de
fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO: Transmissão do Arrendamento do Espaço Comercial “A”, Sito no Parque
Central de Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 03-04.01/2013 da Secção de Aprovisionamento e
Património. -----------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------PROPOSTA: UM – Autorizar a transmissão do arrendamento do Espaço Comercial “A”
sito no Parque Central de Vila Nova de Santo André, destinado a restauração e bebidas,
adjudicado à empresa Global H – Gestão Hoteleira, Unipessoal Lda., para António Manuel
Marques do Cabo, com o NIF nº 191 349 720. -----------------------------------------------------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. ---Dois – Conforme previsto na cláusula Quinta do Contrato de Arrendamento, celebrado em
14 de março de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------Três – Por solicitação de Nuno Filipe da Silva Pedras Pancadas, sócio-gerente da empresa
Global H – Gestão Hoteleira, Unipessoal Lda. -----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES GERALDES. ---------------------------------ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre o Lote nº 2 da Zona de
Indústria Ligeira, Exp. III, em Vila Nova de Santo André. ----------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 62/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e
Património. -----------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: UM - Autorizar o Senhor António José Abrantes Geraldes, a transmitir o
direito de superfície que incide sobre o lote 2, com a área de 432,00 m², sito na Z.I.L., Exp.
III em Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha
nº 003057/211096, da freguesia de Santo André, para o Senhor Fernando Manuel Carvalho
de Mesquita.----------------------------------------------------------------------------------------------DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. --------------------Ata de 2016-05-12
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FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície; b) De acordo com o solicitado pelo requerente; --------------------------------------------------------c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: FLORIPES MARIA GONÇALVES ------------------------------ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/16844/2016 no valor de 171,50€ -------LOCALIZAÇÃO: Foros do Paço, Santo André---------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número oitenta e nove da Área Administrativa de Águas e
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 28-04-2016 sobre o
assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------2. Autorizar a redução de 11,67€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a redução de
45,82€ na tarifa variável da Água (sem IVA) na fatura nº 001/16844/2016. -------------------FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta que ocorreu um lapso na transcrição dos valores
constantes na Informação nº 79/DAGF/AAAS/2016 para a Proposta nº 15/2016. ------------2. 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 decorrente 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 cedência do direito à exploração de uma loja
destinada a “Mini-Mercado” sito na Costa de Santo André. ---------------------------------LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. ---------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º05/14.09/2016 da Secção de Aprovisionamento e Património.
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: Adjudicar à Senhora Natalide Maria Nunes por 500,00€ (quinhentos euros)
acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública. ---------------------FUNDAMENTOS: Licitaram a Senhora Natilide Maria Nunes que ofereceu o valor mais
elevado, 500,00€ (quinhentos euros) e a Senhora Herminia Domingos que ofereceu
quatrocentos e setenta e cinco euros. -----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Aplicação de Sanção Disciplinar ---------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo Disciplinar nº 1/2016, da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata de 2016-05-12
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------PROPOSTA: Aplicar ao trabalhador João Paulo Pereira Candeias a sanção de repreensão
escrita, suspensa por seis meses; ----------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De Facto: Os constantes do relatório final apresentado pela instrutora
nomeada para o processo, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o
número oitenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------De Direito: Os constantes do relatório final, em especial o disposto no artigo 197º nº 4 da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. -------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Cinco votos a favor, zero votos brancos e zero votos nulos.-------------------------Votação efetuada por escrutínio secreto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Aprovar a constituição do júri da XI edição do Prémio Nacional de Conto
Manuel da Fonseca e a verba de mil e quinhentos euros destinada ao pagamento dos 3
membros que integram o júri do referido concurso. ------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº Pc.º 2/33.2.2/DCD/SMBA/2016 da Divisão de Cultura e
Desporto --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------PROPOSTA: 1 - Aprovar a proposta de constituição do júri da da XI edição do Prémio
Nacional de Conto Manuel da Fonseca a decorrer no presente ano. São propostos para
integrar o mencionado júri o Dr. José Correia Tavares, representante institucional da APE –
Associação Portuguesa de Escritores Portugueses, o Dr. João Morales e a mestre Paula da
Graça Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------------------2 - Aprovar a verba para pagamento do júri: --------------------------------------------------------- Dr. José Correia Tavares, Vice-Presidente da APE – 500,00€ (quinhentos euros). ---------- Dr. João Morales jornalista e crítico literário – 500,00€ (quinhentos euros).------------------ Mestre Paula da Graça Rodrigues, professora. – 500,00€ (quinhentos euros). ---------------FUNDAMENTOS: 1. 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. --------------------------------------------------------------------------------2. A verba supramencionada tem como finalidade gratificar os três elementos que
constituem o júri da XI edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca, pelo
desempenho das funções previstas nos números 3, 4, 5 e 6 do artigo 3º do Regulamento do
concurso, 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: Sombreamento do Espaço de Jogos e Recreio – Jardim de Infância Frei
André da Veiga -----------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número 74/DEASS/2016 ------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------PROPOSTA: 1. Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém a verba
orçamentada no valor de 4.100,00€ (quatro mil e cem euros), para suportar os encargos com
o sombreamento do espaço de jogos e recreio do Jardim de Infância da EB Frei André da
Veiga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das
autarquias locais, publicado pela Lei 75/13 de 12 de setembro de 2013. -----------------------Ata de 2016-05-12
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Necessidade de requalificar o espaço de jogo e recreio do Jardim de Infância criando
melhores condições às crianças que o frequentam. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que se tratava de um processo que se vinha
arrastando no tempo, porque a resolução do problema nunca foi devidamente assumido por
parte da entidade responsável, a Direção Regional de Educação do Alentejo. ----------------Acrescentou que a Câmara Municipal colocou várias vezes aquele problema aos
responsáveis da DREA, sendo que, os mesmos consideraram que devia ser a Câmara
Municipal a realizar aquela obra, com o qual a Câmara Municipal discordou, dado que a
Autarquia já tinha comparticipado na obra global e tinha chamado a devida atenção para a
falta do sombreamento, em projeto, o que não foi tomado em conta por aquela entidade,
dona da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que tinha ficado acordado com o anterior e com o atual Diretor Regional a
concretização da obra de sombreamento, não se tendo verificado qualquer desenvolvimento
no processo, tendo a Associação de Pais apresentado uma solução com menos custos, a qual
será comparticipada pela Câmara Municipal, no sentido da resolução daquela situação que
penaliza os alunos. --------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que continuará a insistir junto da DREA no sentido da mesma assumir a sua
responsabilidade, transferindo para o Agrupamento de Escolas o montante que for
despendido na obra, a fim de que o mesmo possa ser aplicado em benefício daquela escola.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICÍPES DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO: Doaçãode peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém ----------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº 16/DCD/MM/2016 ----------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos munícipes pela oferta de peças ao Museu Municipal.
- Júlio Campos Nunes ---------------------------------------------------------------------------------8 poesias dedicadas ao concelho de Santiago do Cacém ------------------------------------------2 miniaturas de barco, com conchas ------------------------------------------------------------------- Maria Helena Pereira Vilhena Barroso ---------------------------------------------------------1 cadeira de bebé, em cortiça, com cerca de 70 anos ----------------------------------------------- Grupo bordadeiras de Alvalade ------------------------------------------------------------------3 sacos (talegos) em retalhos --------------------------------------------------------------------------2 sacos em croché ----------------------------------------------------------------------------------------José Francisco da Costa -----------------------------------------------------------------------------1 Placa em barro, comemorativa do 33º aniversário do 1º Alistamento da Guarda Fiscal ---- Vera Lúcia de Sena ----------------------------------------------------------------------------------1 pote com arranjo floral -------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e
salvaguarda do património do concelho. -------------------------------------------------------------2. O Museu Municipal de Santiago do Cacém possui um rico e diversificado espólio fruto
de várias doações, que contribuem inegavelmente para o enriquecimento das várias
coleções e do total do seu acervo. ---------------------------------------------------------------------3. Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, dada a importância
para o enriquecimento das coleções do Museu Municipal. ---------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE -----------------------------------------ASSUNTO: 18ª Edição Raid BTT- Isenção do pagamento de taxas ------------------------Ata de 2016-05-12
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REFERÊNCIA: Proc. 54/DCD/SMD/16. 38.1.5 e Proc. 4/TL/PROVA DESP./16 ----------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------PROPOSTA: Apoiar a realização do Raid BTT promovido pela Associação “Futebol
Clube Alvaladense” no dia 15 de maio de 2016, através da isenção do pagamento de taxas
relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor de 16.26€. -------------------------FUNDAMENTOS: De Facto: - A Associação ”Futebol Clube Alvaladense” Tem-se
revelado uma coletividade importante na dinamização e promoção da atividade desportiva,
nomeadamente BTT e futebol, constituindo-se como elemento de importância significativa
no processo de desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. ----------- O evento a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, bem
como para a economia local.---------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que para além do montante aprovado a
Câmara Municipal concede também apoio logístico para a realização daquela iniciativa,
considerando que se tratava de uma prova notável, na qual estão inscritos dois mil e
setecentos participantes, os quais trazem também familiares e amigos, ultrapassando em
muito os dois mil habitantes daquela Freguesia.----------------------------------------------------Acrescentou que se tratava da maior prova de BTT a nível nacional, a qual já ia na décima
oitava edição, felicitando o Clube pela organização da mesma.----------------------------------Mais informou que estará presente na abertura daquela prova desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: AGACAVOALTE - ASSOCIAÇÃO GRUPO CANTE À CANTE
ALENTEJO VOZES ALÉM TEJO ---------------------------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 600,00€ (seiscentos euros) para a
AGACAVOALTE, destinada a apoiar as atividades a promover no presente ano. ------------FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual. -----------------------------------------------------------------------2. AGACAVOALTE, assume a sua importância cultural para o município através da
divulgação das nossas tradições e do seu desenvolvimento com a comunidade. --------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO -----------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número 33/SAC/DSC/2016, com o Processo número
27/SAC/DCD/2016, do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. -------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------PROPOSTA: Transferir para a AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do Gato, uma
verba no valor total de 10.100,00€ (dez mil e cem euros), sendo: -------------------------------- 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros), como forma de apoio à 16ª Mostra
Internacional de Teatro de Santo André; -------------------------------------------------------------- 4.600,00 € (quatro mil e seiscentos euros), para apoio ao desenvolvimento do Plano de
Atividades do presente ano.----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. A AJAGATO é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve
um trabalho importante com e para a comunidade em que está inserida e tem como
objetivos: -------------------------------------------------------------------------------------------------Ata de 2016-05-12
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- Apoiar, promover e realizar atividades teatrais, culturais, recreativas e de formação no
âmbito das Artes do Espetáculo e do Teatro na Educação; ---------------------------------------- Compilar, editar e divulgar documentos e informação especializada; -------------------------- Promover o intercâmbio e cooperação com associações e organismos que prossigam
objetivos semelhantes; ----------------------------------------------------------------------------------2. A Mostra Internacional de Teatro de Santo André é uma mais valia para o Município,
quer através da captação de novos públicos, quer através da oferta diversificada que
apresenta na sua programação. ------------------------------------------------------------------------3. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da 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, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a
reunião pelas onze horas e quarenta e cinco 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

________________________________________________

Ata de 2016-05-12
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