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ATA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 quatro da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou por não ter estado presente naquela reunião.-- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
FEIRA DO MONTE 2016 ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que do balanço provisório que foi feito sobre a Feira do Monte, 
a qual teve lugar nos dias dois, três e quatro do mês em curso, se concluiu que a mesma 
decorreu sem problemas relevantes durante os três dias e foi muito participada, sobretudo à 
noite, devido ao elevada temperatura que se fazia sentir durante o dia. Acrescentou que a 
Feira teve novamente a cobertura da TVI, através do programa “Somos Portugal”, 
transmitido a partir do recinto da Feira durante seis horas, com uma audiência estimada de 
um milhão de pessoas, divulgando o Certame e também o Município. --------------------------  
Mais referiu que os expositores, artesãos e outros, ficaram satisfeitos pela oportunidade de 
divulgação e de negócio, tendo em conta a enchente verificada, a maior dos últimos anos, 
acrescentando que tem havido da parte destes um cuidado crescente na apresentação e 
qualidade dos produtos. ---------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que depois de alguns anos difíceis, aquele Certame voltou a ganhar uma 
dinâmica nova e positiva, considerando que aquela Feira centenária continua a ser muito 
importante para o Município. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira destacou a boa colaboração do Movimento Associativo 
que participou na feira com diferentes stands, acrescentando que também a tasca do Fado 
foi uma boa aposta, com grande afluência de público. ----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ADJUDICAÇÃO DAS OBRAS NA RUA 
PROFESSOR EGAS MONIZ. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com os responsáveis da empresa Rui 
& Candeias Lda., a quem foi adjudicada aquela obra, no sentido de que a mesma seja 
iniciada o mais rapidamente possível e de os sensibilizar para uma boa gestão da obra, de 
forma a minorar o mais possível os impactos para a população e para os comerciantes, 
tendo em conta que se trata de uma artéria principal da Cidade. Acrescentou que houve da 
parte dos mesmos recetividade às preocupações colocadas e que pretendem iniciar as obras 
no próximo mês de outubro. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATO DE ABERTURA DO NOVO ANO ESCOLAR NO MUNICÍPIO --------------------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento de que participou acompanhado da Senhora 
Vereadora Margarida Santos e do Senhor Vereador Norberto Barradas na cerimónia de 
abertura do ano letivo 2016/2017 que teve lugar na Escola Secundária Manuel da Fonseca, 
na qual esteve presente o Diretor Geral de Educação e outros convidados da comunidade 
escolar do Município, tendo o Diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, 
Professor Manuel Mourão, referido o facto de todos os anos se verificarem mudanças no 
ensino o que, aliado às questões de incerteza no que respeita ao orçamento, condiciona os 
programas das escolas e não contribui para a estabilidade necessária ao funcionamento das 
mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que a Câmara Municipal, no âmbito da preparação do 
novo ano escolar, realizou várias intervenções nas escolas, nomeadamente nas EB1 das 
Relvas Verdes e da Aldeia de Chãos, estando também em curso a instalação de aparelhos de 
ar condicionados nas salas do pré-escolar e do primeiro ciclo, bem como a colocação de 
computadores com acesso à internet no pré-escolar. Acrescentou que se mantém os apoios 
na Ação Social Escolar e às famílias. -----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCÊNDIOS NO MUNICÍPIO ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, na terça-feira da semana em curso, tinha tido lugar dois 
incêndios no Município, sendo um na Freguesia de S. Domingos, na herdade dos 
escravelhais e outro na Freguesia de Cercal do Alentejo, junto ao perímetro urbano, os quais 
deflagraram quase ao mesmo tempo, tendo sido rapidamente debelados pela pronta 
intervenção dos bombeiros com o apoio de um helicóptero. --------------------------------------  
O Executivo Municipal manifestou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos 
bombeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de setembro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.549.028,05€ (Um milhão quinhentos e quarenta e 
nove mil e vinte e oito euros e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 273.922,58€ (Duzentos e setenta e três mil 
novecentos e vinte e dois euros e cinquenta e oito cêntimos). -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA ----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém no combate ao fogo que assolou o Município de Grândola, nos passados 
dias 26 e 27 de agosto de 2016. -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro Beijinha. ---------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pelo Município de Grândola, no 
qual agradecem a imediata disponibilidade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na 
cedência de maquinaria para combate ao fogo que assolou o Município de Grândola, nos 
passados dias 26 e 27 de agosto de 2016. -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Abertura de procedimentos concursais – Recrutamento para cargos de 
direção intermédia de 2.º grau. ----------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro Beijinha. ---------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 07/DGRH/2016. -----------------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a composição do júri de recrutamento: --------------------------------------------------  
Presidente: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
Vogais: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos e Robertina Maria Calado Pereira Pinela, Chefe da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde. -----------------------------------------------------------------------  
3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri de 
recrutamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 
por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 
de abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------  
É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a 
designação do júri de recrutamento, que é composto por um presidente e dois vogais. -------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DO ROSÁRIO ANDRADE ----------------------------------------------  
Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/72828/2016 no valor de 434,36€. ------  
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e oitenta e sete da Área Administrativa de Águas 
e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro Beijinha. ---------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 49,73€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 
183,45€ 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 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: ANTÓNIA CHAINHO FORTUNATO AMARO ------------------------------  
Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/72191/2016 no valor de 146,30 € e da 
fatura nº 001/85545/2016 no valor de 181,55€. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Monte das Goias, Deixa-o-Resto, Santo André. ----------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-09-08                                                                                             4 de 7 

REFERÊNCIA: Processo número cento e oitenta e oito e informação número cento e 
setenta e oito da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de Administração 
Geral e Financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro Beijinha. ---------------------------  
PROPOSTA: Ponto um - Autorizar a redução de 17,90€ na tarifa variável de Resíduos 
Urbanos e a redução de 45,12€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 
001/72191/2016. Ponto dois - Autorizar a redução de 21,06 € na tarifa variável de Resíduos 
Urbanos e a redução de 71,79 € na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 
001/85545/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2016/2017 – Criação do Circuito Especial Nº 42 
(ESMF). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 
136/DEASS/2016 de 2016/08/29. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Criar, a título excecional, o Circuito Especial Nº 42 (1 aluno) com o 
percurso Monte da Assurada/Marouços/ Sonega – paragem do autocarro no Branquinho e 
volta, numa distância total de 9,2 km. -----------------------------------------------------------------  
Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 
circuito especial em causa.  -----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------------------------  
Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  
Quatro – Aluno com Necessidades Educativas Especiais. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2016/2017 – Criação do Circuito Especial Nº 43 
(EB de São Bartolomeu da Serra). ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 
138/DEASS/2016 de 2016/08/29. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Criar, o Circuito Especial Nº 43 (1 aluna) com o percurso Monte da 
Várzea Nova – São Bartolomeu da Serra e volta, numa distância total de 18 km. -------------  
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Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 
circuito especial em causa.  -----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------------------------  
Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2016/2017 – Criação do Circuito Especial Nº 44 
(EB de Ermidas Sado). ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 
138/DEASS/2016 de 2016/08/29. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Criar o Circuito Especial Nº 44 (1 aluna) com o percurso Faleiros – 
Ermidas Sado e volta, numa distância total de 14 km. ----------------------------------------------  
Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 
circuito especial em causa.  -----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------------------------  
Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2016/2017 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo – livros e material escolar – Atribuição e transferência de verba para os 
Encarregados de Educação das crianças e alunos que frequentam os Agrupamentos de 
Escolas de Cercal do Alentejo, Prof. Arménio Lança, Santo André e Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde informação nº 
122/DEASS/2016, de 29 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 aos alunos do 
1º Ciclo, constantes das listagens que se anexam, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número cento e cinquenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - Transferir as verbas para os Encarregados de Educação, das crianças e dos alunos 
carenciados – escalão A e B, dos Agrupamentos de Escolas de: Cercal do Alentejo 
1.912,50€, Prof. Arménio Lança 5.175,00€, Santo André 7.563,40€ e Santiago do Cacém 
5.450,00€, sendo o valor total de 20.100,90 €. -------------------------------------------------------  
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; ----  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-09-08                                                                                             6 de 7 

- 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: Serviço de Refeições na EB de Cruz de João Mendes  – Transferência de 
verba para pagamento de acompanhamento e limpeza na sala de refeições – Ano 
Letivo 2016/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação nº 
126/DEASS/2016 de 24/08/2016. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Transferir uma verba no valor total de 899,56 € (oitocentos e noventa 
e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) para a Associação Jovem de Festas da Cruz de 
João Mendes destinada a assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza 
da sala de refeições da EB de Cruz de João Mendes; -----------------------------------------------  
DOIS – Que a verba seja transferida em três tranches, a ocorrer em dezembro de 2016, 
março e junho de 2017, nos valores, respetivamente, de 334,72€, 319,03€ e 245,81€. --------  
FUNDAMENTOS: UM – artigo 7º do Decreto – Lei Nº 399-A/84 de 28 de dezembro, 
alínea hh) do número 1 do artigo 33.º da Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DOIS: Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB de Cruz de João 
Mendes, que teve início em 13 de maio de 2009. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das Escolas 
Básicas Nº 2 e Nº 4 de Santo André – Transferência de Verbas para Funcionamento: 
ano letivo 2016/2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação 
nº 115/DEASS/2016 de 04/08/2016. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE : Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Transferir, para as Associações de Pais das Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico Nº 2 e Nº 4 de Santo André, a verba anual destinada a comparticipar o 
pagamento das suas funcionárias que assegurarão no ano letivo 2016/2017 o funcionamento 
dos respetivos Refeitórios Escolares no valor total de 69.661,96 € (sessenta e nove mil 
seiscentos e sessenta e um euros e noventa e seis cêntimos), a que corresponde o valor de 
32.508,88€ (trinta e dois mil quinhentos e oito euros e oitenta e oito cêntimos) para a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº 2 de Santo André e 
37.153,08€ (trinta e sete mil cento e cinquenta e três euros e oito cêntimos) para a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº 4 de Santo André; -----  
DOIS - O período a abranger é de setembro de 2016 a agosto de 2017; -------------------------  
TRÊS – a verba, a que corresponde o valor mensal de 2.709,07 € (dois mil setecentos e 
nove euros e sete cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Básica nº 2 de Santo André e de 3.096,09 € (três mil e noventa e seis euros e nove 
cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº 4 de 
Santo André, deverá ser mensalmente transferida para a conta bancária das respetivas 
Associações de Pais. -------------------------------------------------------------------------------------  
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QUATRO: Transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica nº 4 de Santo André a verba de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros), 
correspondente à despesa tida com a limpeza da cozinha do Refeitório Escolar no ano letivo 
2015/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 FUNDAMENTOS: UM - alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei Nº 75/2013, de 12 de 
setembro, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 7º do Decreto-Lei Nº 399-A/84, de 28 de 
dezembro, deliberação de Câmara, em reunião de 2005/11/24, que aprovou o princípio a ter 
em conta na determinação da base de cálculo da atribuição da verba para funcionamento às 
Associações de Pais de Santo André e cláusula terceira do Protocolo estabelecido entre a 
Câmara Municipal e as Associações de Pais em 2008. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas. ----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André . ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezoito, de dois mil e dezasseis do Serviço Municipal 
de Proteção Civil.  ----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                              
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.349,70 € (três mil 
trezentos e quarenta e nove euros e setenta cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 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 doze horas. --------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente Álvaro 
dos Santos Beijinha e por mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, 
Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 


