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ATA NÚMERO QUARENTA E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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. -----------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e oito da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.  ---------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos não votou, por não ter estado presente. --------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------- -  
LOGOTIPO DA CÂMARA MUNICIPAL--------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao munícipe inscrito para o efeito, Senhor António 
inverno, o qual começou por desejar boas festas a todos os presentes e uma boa 
administração local no ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------  
Referiu em seguida que considerava errada a designação constante no logotipo da Câmara 
Municipal de “Município - Santiago do Cacém – Terra Única”, porque município não era 
uma terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que se tratava somente de uma marca que foi aprovada pela 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Munícipe referiu que não concordava com a explicação, insistindo que estava errada, 
abandonando a Sala de Sessões. -----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAMPEONATO NACIONAL DE ORNITOLOGIA DO LITORAL ALENTEJANO  
O Senhor Presidente informou que no passado fim de semana tinha tido lugar no Pavilhão 
de Feiras e Exposições, na Cidade de Santiago do Cacém, a septuagésima edição da 
iniciativa em epígrafe, sendo a primeira no Litoral Alentejano, promovida pelo Clube 
Ornitológico do Litoral Alentejano e pelos clubes de Setúbal e Beja. Acrescentou que 
estiveram em exposição quatro mil duzentas e cinquenta aves, de trezentos e setenta e um 
criadores, em quarenta e dois stands, tendo a exposição sido visitada por centenas de 
pessoas de todo o País. Mais referiu que a iniciativa foi um sucesso, os organizadores 
ficaram muito satisfeitos, tendo tido também um impacto positivo na restauração e no 
alojamento local. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 
dezembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.796.233,99 € (dois milhões setecentos e noventa e 
seis mil duzentos e trinta e três euros e noventa e nove cêntimos). -------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 111.846, 02 € (cento e onze mil oitocentos e quarenta 
e seis euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quinta 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 da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta 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 duzentos e dois, 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. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quinta 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 da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta 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 duzentos 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. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número duzentos e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 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. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Petróleos de Portugal -  Petrogal, S.A. -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para várias entidades do Município  -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 042/GAP/2016 ---------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 

PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Requalificação da EM 550 - Acolhimento a Miróbriga – Libertação de 
garantias --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, dez, de dois mil e doze e informação 
número cento e sessenta e cinco de dois mil e dezasseis da Divisão Projeto e Obras. ---------   
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 
PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação de 15% do valor da garantia referentes ao 3º ano do 
período de garantia, sendo o valor da garantia a liberar de 11.681,10 €  (onze mil seiscentos 
e oitenta e um euros e dez cêntimos) e 15% da garantia do contrato adicional no valor de 
65,00 € (sessenta e cinco euros). -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FATO: A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 
Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A., por deliberação de Câmara de 17 de janeiro de 
2013 e consignada a 4 de março de 2013, e teve a receção provisória a 29 de agosto de 
2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Correspondendo ao 3º Ano do Período de Garantia, realizou-se no dia 23-11-2015, a 
vistoria à obra em referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma 
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não continha anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições 
necessárias para a liberação da parcela (15%) correspondente à garantia bancária do 
contrato inicial e (15%) correspondente ao contrato adicional. -----------------------------------  
DE DIREITO: Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto, Art.º 295º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES REVEZ GUERREIRO -------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração do loteamento n.º 04/2016, em nome de António 
Manuel Gonçalves Revez Guerreiro, Loteamento 51 FF– Rua Nova da Glória lote n.º 1 
– São Domingos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento 51 FF – Rua Nova da Glória Lote n.º 1 – São Domingos.  -  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 04/2016 datado de 28/03/2016 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento n.º 04/2016, para o Loteamento 51 FF – 
Rua Nova da Glória Lote n.º 1 – São Domingos, prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 48/19850201, e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 1062-P, 
São Domingos – União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água, conforme 
memória descritiva e planta síntese, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número duzentos e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------  
A operação consiste na alteração do número de pisos do lote 1, passando de 1 piso com 
cércea máxima de 6,50m, para 2 pisos com cércea máxima de 6,50m. --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 
termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, e 
nos termos do n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização, não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento. --------  
2 – Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, 
cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ MANUEL PADUA COSTA LOBO  --------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/115553/2016 no valor de 645,45€ ------  
LOCALIZAÇÃO: Estrada Santa Cruz, Monte da Cilha Lote 7, Santiago do Cacém --------  
REFERÊNCIA: Processo número duzentos e sessenta e cinco da Área Administrativa de 
Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 76,82 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 278,70€ na tarifa variável de Águas (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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CERCISIAGO  ------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento – cedência do Auditório Municipal António Chainho em 
Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada nº 14597 de 07/12/2016---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------- ------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da Cercisiago pela cedência do Auditório 
Municipal e por toda a colaboração e carinho demonstrado pelos técnicos Rui Gonçalves, 
Carlos Gonçalves e Rui Teixeira durante os preparativos e ensaios da peça para os nossos 
atores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CERCISIAGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL ------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Estágio para Formação 
Prática em Contexto de Trabalho na Área de Auxiliar de Assistente Administrativo ---  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André, Biblioteca Municipal --------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/19/DGRH/SFP/16  -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número duzentos e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------  
FUNDAMENTOS: 1 – O pedido de estágio insere-se numa ação de formação profissional 
composta por duas vertentes: a formação base, que decorre nas instalações da Cercisiago e a 
formação prática em contexto de trabalho que deve decorrer em entidade com atividades e 
funções adequadas à formação e ao acolhimento da formanda; -----------------------------------  
2 – A formação profissional em apreço é dirigida a pessoas portadoras de deficiência e tem 
por objetivo proporcionar conhecimentos e competências que visem a obtenção de uma 
qualificação e certificação profissional que facilite a sua integração no mercado de trabalho: 
4 – No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do 
artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CERCISIAGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL ------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Estágio para Formação 
Prática em Contexto de Trabalho na Área de Manutenção de Espaços Verdes ----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/20/DGRH/SFP/16  -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número duzentos e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------  
FUNDAMENTOS: 1 – O pedido de estágio insere-se numa ação de formação profissional 
composta por duas vertentes: a formação base, que decorre nas instalações da Cercisiago e a 
formação prática em contexto de trabalho que deve decorrer em entidade com atividades e 
funções adequadas à formação e ao acolhimento do formando; -----------------------------------  
2 – A formação profissional em apreço é dirigida a pessoas portadoras de deficiência e tem 
por objetivo proporcionar conhecimentos e competências que visem a obtenção de uma 
qualificação e certificação profissional que facilite a sua integração no mercado de trabalho: 
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4 – No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do 
artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IEFP, SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTIAGO 
DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, 
no âmbito do Curso de Operador de Sistemas de Tratamento de Água --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/21/DGRH/SFP/16  -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de Realização de Formação Prática em Contexto de 
Trabalho, no âmbito do Curso de Operador de Sistemas de Tratamento de Água, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número duzentos e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – O Curso Profissional de Operador de Sistemas de Tratamento de 
Água, insere-se na modalidade EFA (Educação e Formação de Adultos), é promovido pelo 
IEFP, através do Serviço de Formação Profissional de Santiago do Cacém, que integra uma 
componente de formação prática em contexto de trabalho;  ---------------------------------------  
2 – Tem por objetivo o desenvolvimento de novas competências, a consolidação dos 
conhecimentos adquiridos no contexto da formação base e a conclusão do Curso, com vista 
à obtenção de qualificação profissional correspondente; -------------------------------------------  
3 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém sempre tem procurado, por iniciativa 
própria, ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que 
visem o aumento do conhecimento e da oferta formativa;  ----------------------------------------  
4 – No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do 
artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IEFP, SERVIÇO DE FORMAÇÂO PROFISSIONAL DE SANTIAGO 
DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, 
no âmbito do Curso de Técnica de Ação Educativa ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/22/DGRH/SFP/16  -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de Realização de Formação Prática em Contexto de 
Trabalho, no âmbito do Curso de Técnica de Ação Educativa, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número duzentos e nove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – O Curso Profissional de Técnico/a de Ação Educativa, insere-se na 
modalidade EFA (Educação e Formação de Adultos), é promovido pelo IEFP, através do 
Serviço de Formação Profissional de Santiago do Cacém, que integra uma componente de 
formação prática em contexto de trabalho;  ----------------------------------------------------------  
2 – Tem por objetivo o desenvolvimento de novas competências, a consolidação dos 
conhecimentos adquiridos no contexto da formação base e a conclusão do Curso, com vista 
à obtenção de qualificação profissional correspondente; -------------------------------------------  
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3 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém sempre tem procurado, por iniciativa 
própria, ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que 
visem o aumento do conhecimento e da oferta formativa;  ----------------------------------------  
4 – No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do 
artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudos 2016/2017 – Aprovação das listas definitivas das 
Renovações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2016 – Informação nº 193/DEASS/2016 de 30 de novembro. ----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar as listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para o 
ano letivo 2016/2017, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número duzentos e dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, num total de 22 
bolsas de estudo no valor mensal de 130,00€ (cento e trinta euros) cada, para o período de 
outubro de 2016 a julho de 2017, a que corresponde o valor total a cabimentar de 
28.600,00€ (vinte e oito mil e seiscentos euros), devendo as bolsas ser liquidadas 
mensalmente e as primeiras mensalidades pagas até ao último dia do mês seguinte ao da 
afixação das listas definitivas. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Artigos 1º, 5º, 6º, 11º e 17º do Regulamento Municipal para a 
atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba a distribuir pelas Associações de Bombeiros do 
Município relativamente á redução dos valores dos seguros de viaturas do ano de 
2015.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e desaseis do Serviço 
Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência da restante verba no valor de 15.121,00 € (quinze 
mil cento e vinte e um euros) referente á redução das apólices de seguros de viatura valores 
a distribuir pelas Associações de Bombeiros do Município referente ao ano de 2015, da 
seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade- 3.780,25€; ---------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo- 3.780,25€; ---  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Santo André- 3.780,25€; ----------  
- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém-3.780,25€. ----------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros, 
foram apresentadas propostas às várias associações que permitiriam descer 
significativamente o valor dos prémios de seguro em 2011, as quais aderiram numa 
primeira fase, Vila Nova de Santo André e de Alvalade, ficando as demais pendentes, para 
análise.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Em 2012, foi realizada uma reunião com as quatro Associações, tendo sido proposto que a 
redução obtida nos seguros, reverteria para as quatro Associações, desde o dia que 
aderissem às propostas, no ano de 2015 foi apurado 15.121,00€ de poupança nos 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 onze horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por miml, 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 
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O Secretário da Reunião 
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