
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2017-01-26                                                                                             1 de 8 

ATA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E DEZASSETE. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número três 
da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e cinco de 
janeiro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.323.198,92€ (Dois milhões trezentos e vinte e três 
mil cento e noventa e oito euros e noventa e dois cêntimos). --------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 253.301,78€ (Duzentos e cinquenta e três mil 
trezentos e um euros e setenta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.037.000 Euros. ----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um - Efetuar consulta à Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Banco 
Santander Totta SA, Millennium BCP, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, 
Banco Português de Investimento, com vista à contração de um empréstimo de Longo Prazo 
até ao montante de 1.037.000 euros com um período de utilização e diferimento até 2 anos, 
por um prazo até 20 anos, com prestações de capital constantes devendo também ser 
indicada a periodicidade para pagamento dos juros e reembolsos de capital em prestações 
mensais, trimestrais ou semestrais para financiamento dos seguintes projetos:  ----------------  
.  21.123 - 2016/17 - Escola EB/JI nº4 de Vila Nova de Santo André - 537.000,00€. ---------  
. 33 112 - 2017/75 - Conservação e manutenção de arruamentos em São Domingos - 
107.000,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
. 33.112 - 2017/77 - Conservação e manutenção de arruamentos em Santo André – 
153.800,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
. 33 112 - 2017/80 - Conservação e manutenção de arruamentos em Abela - 14.600,00€. ----  
. 33 112 - 2017/81 - Conservação e manutenção de arruamentos em Santiago do Cacém - 
145.700,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 33 112 - 2017/84 - Conservação e manutenção de arruamentos em Ermidas- 21.700,00€. --  

. 33 112 - 2017/86 - Conservação e manutenção de arruamentos em Cercal do Alentejo - 
39.700,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
. 33 112 - 2017/88 - Conservação e manutenção de arruamentos em Alvalade- 17.500,00€. -  
Dois- Condicionar esta consulta à autorização da Assembleia Municipal para a realização 
dos projetos de investimento atrás referidos, tendo em conta o definido no nº 2 do artigo 51 
da  Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, bem como para o financiamento dos mesmos. ----- 
Três-  Na análise das propostas será considerado o valor do Spread, não sendo levado em 
linha de conta o eventual valor negativo do indexante. ---------------------------------------------  
Quatro- Definir como critério de desempate das propostas a ordem de apresentação das 
mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
Cinco- Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para efetuar a audiência prévia 
dos interessados.----------------------------------------------------------------------------------- -------  
Seis- Submeter o pedido de contratação de empréstimo a autorização da Assembleia 
Municipal após a informação sobre as condições praticadas pelas entidades consultadas.  ---  
FUNDAMENTOS: Um - Garantir o financiamento dos projetos de investimento referidos 
e tendo em conta os limites da divida total, de acordo com a informação nº 1/DAGF/SC/17. 
Dois – Nos termos dos artigos 49, 51 e 52 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro e de acordo 
com a alínea f) do nº 1 do artigo 25 do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar.  --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PINHALGRES – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. ----------------  
ASSUNTO: Alteração do Objeto do Direito de Superfície sobre o Lote nº 28 da Zona 
de Indústria Ligeira, Exp. 0, em Vila Nova de Santo André. ----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02-01.17/DAGF/SAP/2002 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a alteração do objeto dos direitos de superfície do lote nº 28 
da Zona de Industrial Ligeira - Exp. 0, em Vila Nova de Santo André, de “Construção de 
um Pavilhão para Armazéns e Exposição de Materiais de Construção” para “Comércio, 
Serviços e Armazém”. -----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície; b) - 
De acordo com o solicitado pelos requerentes; ------------------------------------------------------  
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: RADICALRIGOR, Lda. ------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração do Objeto do Direito de Superfície sobre os Lotes nº 19 e 20 da 
Zona de Indústria Ligeira, Exp. II, em Vila Nova de Santo André. -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03-02.01/DAGF/SAP/2004 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
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PROPOSTA: UM -  Aprovar a alteração do objeto dos direitos de superfície dos lotes nº 
19 e 20 da Zona de Industrial Ligeira - Exp. II, em Vila Nova de Santo André, de 
“Armazéns e Atividade Industrial” para “Comércio e Serviços”. ---------------------------------  
TRÊS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  -----  
b) - De acordo com o solicitado pela 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: ANABELA GUERREIRO DA ENCARNAÇÃO SOARES.------------------ 
ASSUNTO: Alteração Simplificada – Loteamento Pinheiro da Carapinha Lote 7 – 
Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Pinheiro da Carapinha Lote 7 – Santiago do Cacém – 
União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.--------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 12/2016 datado de 03/11/2016 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística.------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração simplificada (3%) do lote 7, do Loteamento Pinheiro da 
Carapinha – Santiago do Cacém, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 
São Bartolomeu da Serra, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
3148/20090310, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4426, freguesia de 
Santiago do Cacém, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra.------------------------------------------------------------------------------------- 
A operação consiste no aumento da área bruta de construção do 1.º andar do lote 7 em 6 m2, 
passando assim de 80 m2 para 86 m2, conforme memória descritiva e planta síntese em 
anexo, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. --------------------------  
Haverá lugar ao pagamento de Taxas Urbanísticas no valor de 86,31€ (oitenta e seis euros e 
trinta e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12, 
na sua atual redação: “ As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do n.º 
de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação 
do número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações 
constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são 
aprovadas por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”.----- 
Nos termos do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido.-------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS CALISTO.-- 
ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização e libertação da garantia 
Bancária n.º 72006263886 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa 
Azul, CRL.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Ermidas Sado.----------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 10/2007 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 1439 de 06/06/2016.------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
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PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 
garantia bancária n.º 72006263886 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul 
CRL, no valor de 69.400,00€ (sessenta e nove mil e quatrocentos euros).----------------------- 
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infraestruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 72006263886 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL, no valor de 69.400,00€ (sessenta 
e nove mil e quatrocentos euros).---------------------------------------------------------------------- 
Em reunião de câmara de 29/07/2010 foi aprovada a receção provisória das obras de 
Urbanização.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação 
da equipa técnica ao local, a fim de examinar as obras em causa, tendo sido verificado que 
estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização.--------------- 
Consta do processo certificado de inspeção de redes e ramais emitido por Entidade 
Inspetora reconhecida pela DGEG que atesta que a rede e ramais de distribuição de gás se 
encontram em conformidade (ITG/OI/31608/2015).------------------------------------------------ 
Consta do processo Relatório de Inspeção Técnica à Instalação de Equipamentos sob 
Pressão ITG/OI/20002/2016, que atesta que o mesmo reúne condições para aprovação da 
instalação e autorização de funcionamento.---------------------------------------------------------- 
Consta do processo certificado de entidade gestora de redes de infraestruturas de 
Telecomunicações (NITU_S_116165) e certificado de entidade gestora da rede de 
Eletricidade (Carta 94/16/DRCS da EDP Distribuição).-------------------------------------------- 
Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 
estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação 
da garantia bancária n.º 72006263886, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul 
CRL, no valor de 69.400,00€ (sessenta e nove mil e quatrocentos euros), nos termos do n.º5 
do art.º 54.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua redação atual. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO JOSÉ LEOCÁDIO ----------------------------------------------------  
Assunto: Pedido de redução da tarifa variável  de Resíduos Urbanos e aplicação do 
Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/141053/2016 no valor de 98,42€, 
código consumidor 480906. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Monte Novo Olheiros, Deixa-o-Resto, Santo André. ----------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze 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 13,25 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e de 
16,16 € 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: MARIA ESPÍRITO SANTO PEREIRA. ----------------------------------------  
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ASSUNTO: Transmissão de meio indiviso do Direito de Superfície do Lote 101 do 
Loteamento Municipal de Alvalade – Zona de Expansão. -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 43/DAGF/SAP/1993.------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a Senhora Maria Espírito Santo Pereira a transmitir meio 
indiviso do direito de superfície que incide sobre o lote n.º 101, com a área de 450,00m², 
sito no Loteamento Municipal de Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo Predial Urbano 
nº 1233º e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial Comercial e Automóvel sob a 
ficha n.º 73 da freguesia de Alvalade, para o senhor Horácio Vaz. -------------------------------  
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. ---------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado por Maria Espírito Santo Pereira, 
em  18 de novembro de 2016, e conforme condições de constituição do direito de 
superfície; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - 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: MARIA EDUARDA SIMÕES COSTA DE ALMEIDA E SILVA ---------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre a fração “N”, do Artigo 3 
107º, sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, Bloco D, 2º Dto – Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14-02.01/DAGF/SAP/2002 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Autorizar a Senhora Maria Eduarda Simões Costa de Almeida e Silva, 
a transmitir o direito de superfície que possui sobre a fração “N”, do artigo 3 107º, sito na 
Praceta dos Bombeiros Voluntários, Bloco D, 2º Direito, em Santiago do Cacém, descrito 
na CRCPCA sob a ficha nº 576/19870819, da freguesia de Santiago do Cacém, para os seus 
filhos José Manuel Simões Costa de Almeida e Silva e Fernando Dinis Simões Costa de 
Almeida e Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme as 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: MIGUEL PEREIRA GONÇALVES – Cabeça de Casal da Herança de, 
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 136 da Zona de Expansão 
do Loteamento Municipal de Alvalade. ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade.--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 01-02.01/DAGF/SAP/2017.----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------- 
PROPOSTA: UM – Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito de Miguel Pereira 
Gonçalves, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 136, com a área 
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de 540,00m², sito no Loteamento Municipal de Alvalade – Zona de Expansão, inscrito na 
matriz sob o artigo 1038º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 8/171084 da freguesia de 
Alvalade, para a senhora Lilite Alexandra dos Santos Julião. -------------------------------------  
DOIS - Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património.---------------------- 
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado por Antónia da Conceição, que 
intervém na qualidade de cabeça de casal na herança aberta por óbito do seu marida Miguel 
Pereira Gonçalves, em 17 de janeiro de 2017, e conforme condições de constituição do 
direito de superfície. ------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS - 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2016/2017 – Suplemento Alimentar – Agrupamento 
de Escolas Prof. Arménio Lança. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
10/DEASS/2017, de 17 de janeiro. --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Atribuir suplemento alimentar (lanche) a crianças e alunos do Pré-
Escolar e 1º Ciclo, com manifestas carências alimentares resultantes de situações sociais e 
económicas complexas e disfuncionais. --------------------------------------------------------------  
Dois – Transferir para o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, uma verba 
destinada ao suplemento alimentar (lanche), no valor de 2.000,00€. -----------------------------  
FUNDAMENTOS:  -------------------------------------------------------------------------------------  
- alínea  b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; -------------  
- nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84, de 28 de dezembro; ---  
- alínea hh), nº1 , artigoº 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------   
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviços analíticos à SEAR – 
Sociedade Europeia de Arroz S.A -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 245.012/DSIQ/2017. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de prestação de serviços analíticos à SEAR – Soc. 
Europeia de Arroz S.A., no valor de 132,84€ (Cento e trinta e dois euros e oitenta e quatro 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor, a qual inclui os ensaios subcontratados 
a laboratório externo, com o mesmo custo de aquisição, cento e trinta e dois euros e oitenta 
e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar a prestação dos serviços prevista na proposta referida no ponto anterior, no caso 
de aceitação por parte da SEAR – Sociedade Europeia de Arroz, S.A. --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório. ---------  
2. Em conformidade com a alínea e) do nº1 do artigo 33º do regime jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 19 – Nave 1 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, à Sra. Marisa Sofia Pereira Costa, 
contribuinte n.º 214601757, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 
produtos alimentares.  -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com parecer técnico anexo ao processo e requerimento 
apresentado pela Sra. Marisa Sofia Pereira Costa; --------------------------------------------------  
2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão do 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca n.º 08, 09 e 10 da nave 2 do 
Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido cedida à Sra. Eurídice 
Costa em reunião de câmara de 07/12/2017. ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 01/DDET/2017. ------  
2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta minutos. ------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 
Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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