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ATA NÚMERO VINTE E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE JUNHO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE. -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao oito dias do mês de junho de dois mil e dezassete, na Sala de Reuniões da Sede da Junta 

de Freguesia de Ermidas Sado, 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, 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 dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e 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 vinte 

e dois da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito. --------------------------------------------------- 

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  --------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------  

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, EM ERMIDAS SADO ------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Ermidas Sado, a disponibilização do espaço para realização da reunião da Câmara 

Municipal, bem como o acompanhamento na visita do Executivo Municipal a vários locais 

da mesma, no âmbito da iniciativa municipal mencionada em epígrafe. -------------------------  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Parreira, agradeceu a presença do 

Executivo Municipal, bem como dos técnicos da Câmara municipal que têm acompanhado a 

visita à Freguesia, para se inteirarem dos problemas existentes. Acrescentou que era 

gratificante verificar que foi possível resolver muitos dos problemas detetados nas anteriores 

visitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta ofereceu a todos os presentes um livro sobre a Freguesia,  

com o título “ERMIDAS-SADO – HISTÓRIA DE UMA POVOAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA” da autoria de Paulo Alexandre P.N. Gomes, sendo uma 2ª edição, 

revista, da “Edição Centenário”. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente e os senhores vereadores agradeceram a lembrança. ----------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ERMIDAS-SADO – COLÓQUIO SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS NA 

ARBITAGEM – PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS 

ÁRBITROS DE FUTEBOL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que aquele colóquio tinha tido lugar, no dia dois 

do mês em curso, na sede do Vitória Futebol Clube Ermidense, no âmbito do 38º aniversário 

do Núcleo de Árbitros, no qual esteve presente, bem como o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Acrescentou que se tratou de uma iniciativa organizada pelo Núcleo de Árbitros 
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de Santiago do Cacém, do qual fazem parte dois árbitros assistentes, da Divisão Nacional, 1ª 

e 2ª  ligas, senhores Rodrigo Pereira e Valter Pereira, ambos funcionários do Município.  ---  

Mais informou que aquele Colóquio contou também com a participação dos senhores 

Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), 

Lucílio Batista, Vice-Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF), Luís Vidigal, antigo futebolista internacional e comentador desportivo, João 

Alves, antigo futebolista, treinador, comentador desportivo e responsável pela Escola Luvas 

Pretas, Luís Godinho e Senhora Silvia Domingos, árbitros internacionais, e o Presidente da 

Direção da Associação de Futebol de Setúbal, Francisco Cardoso, entre outras 

individualidades, tendo sido moderado pelo jornalista Paulo Sérgio. ----------------------------  

Referiu ainda que este tipo de iniciativas são importantes para a promoção da Freguesia e do 

Município, considerando que houve um debate interessante e muito participado. -------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ (CTSA) - SANTO ANDRÉ + SAUDÁVEL – 

4ª EDIÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que participou naquela iniciativa que teve lugar, no dia três 

do mês em curso, na Cidade de Santo André, promovida pelo CTSA, a qual compreendeu 

várias atividades desportivas, culturais e sociais, com a participação de centenas de pessoas. 

Mais informou que no âmbito daquela iniciativa teve também lugar o primeiro campeonato 

nacional de braço de ferro.----------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de junho do 

corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.573.247,58€ (três milhões quinhentos e setenta e três 

mil duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 252.803,16 € (duzentos e cinquenta e dois mil 

oitocentos e três euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezassete/Dois 

Mil e Vinte. --------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 

o número noventa e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Senhores Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------  

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 três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
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ASSUNTO: Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte. -------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: : Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 

Mil e Dezassete /Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata 

com o número noventa e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Senhores Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------  

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 três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 

documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa e nove, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Senhores 

Membros do Executivo Municipal.- -----------------------------------------------------------------  

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 três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Dezassete.-------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e 

Dezassete, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cem, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Senhores 

Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Dezassete à 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um – Criação da Rubrica da receita 10.03.08. para o registo da 

comparticipação do Fundo Ambiental no âmbito do financiamento relativo à “Aquisição de 

viatura elétrica para limpeza Urbana”.  --------------------------------------------------------------  

Dois – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro.  --------------  

Três – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Alteração de data e local para a reunião de Câmara de dia 15 de junho de 

2017 LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/150.20.001/3-GAP -----------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do meu Despacho n.º 7657 de 05 de junho de 2017, no qual 

é alterada a data e local da reunião de Câmara de dia 15 de junho de 2017, passando a 

mesma a realizar-se no dia 14 de junho de 2017 na sede da Junta de Freguesia de Abela 

pelas 11h00. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um: Tendo em conta a realização da iniciativa Presidência nas 

Freguesias 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: De acordo com o disposto no nº 1 da alínea m) do artº 35º, do nº 3 do artº 49 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro e artº 6º do Regimento da Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Atribuição de Medalhas de Honra e de Mérito Municipal -------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2017/950.30.001/1 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

PROPOSTA: Propor à Assembleia Municipal a condecoração das entidades e indivíduos 

seguintes, por ocasião do Dia do Município: -------------------------------------------------------  

1. Com a Medalha de Honra Municipal ---------------------------------------------------------  

. Cercisiago - Cooperativa de Educação e Reabilitação -------------------------------------------  

. Jorge Nunes -------------------------------------------------------------------------------------------  

. Vítor Proença -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Com a Medalha de Mérito Municipal ---------------------------------------------------------  

. Associação Cultural Amigos de Alvalade ---------------------------------------------------------  

. Isilda Moreira -----------------------------------------------------------------------------------------  

. Móveis Aguiar ----------------------------------------------------------------------------------------  

. São Sebastião da Mimosa ---------------------------------------------------------------------------  

. Monte do Giestal -------------------------------------------------------------------------------------  

. Rui Miguel Matos ------------------------------------------------------------------------------------  

. Casa do Povo do Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------  

. Herdade da Matinha ---------------------------------------------------------------------------------  

. Juventude Cercalense --------------------------------------------------------------------------------  

. Nuno Aires (a título póstumo) ----------------------------------------------------------------------  

. Flávio Pacheco ---------------------------------------------------------------------------------------  

. Miguel Segundo --------------------------------------------------------------------------------------  

. Pedro Velosa -----------------------------------------------------------------------------------------  

. Casa do Povo de São Domingos -------------------------------------------------------------------  

. Herdade do Cebolal ----------------------------------------------------------------------------------  
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. Hotel Rural Monte Xisto ----------------------------------------------------------------------------  

. Museu da Farinha ------------------------------------------------------------------------------------  

. Grupo Desportivo de São Francisco da Serra-----------------------------------------------------  

. AIM Ciala ---------------------------------------------------------------------------------------------  

. Bruno Rosa -------------------------------------------------------------------------------------------  

. Carlos Pereira Dias -----------------------------------------------------------------------------------  

. Hockey Club Santiago -------------------------------------------------------------------------------  

. Os Chaparros BTT Team ---------------------------------------------------------------------------  

. António Manuel Dâmaso ----------------------------------------------------------------------------  

. Bruno Chainho (a titulo póstumo) -----------------------------------------------------------------  

. Coala - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano ---------------------------------  

. Filipe Tiago -------------------------------------------------------------------------------------------  

. Francisco Figueiredo ---------------------------------------------------------------------------------  

. Mónica Galambas ------------------------------------------------------------------------------------  

. Os Kotas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

. Os Vilas - Associação de Pesca Desportiva de Vila Nova de Santo André --------------------  

. Alberto Brito------------------------------------------------------------------------------------------  

. Fernando Gonçalves ---------------------------------------------------------------------------------  

. Hélder Nunes -----------------------------------------------------------------------------------------  

. Jaime Cáceres -----------------------------------------------------------------------------------------  

. Pedro Gamito -----------------------------------------------------------------------------------------  

. Rui Madeira -------------------------------------------------------------------------------------------  

. Virgílio Gonçalves -----------------------------------------------------------------------------------  

. Vítor Barata-------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: O Município de Santiago do Cacém através e nos termos 

do seu Regulamento de Atribuição de Condecorações, presta pública homenagem, 

habitualmente por ocasião das comemorações do dia do Município, a entidades e indivíduos 

que por força das suas atividades ou ações praticadas se tenham destacado e vindo a ser 

úteis ao desenvolvimento, conhecimento e bem-estar da sociedade em geral ou do Município 

de Santigo do Cacém em particular. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: As condecorações são atribuídas por deliberação 

daAssembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 3.º 

do regulamento citado. --------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar a proposta, com a exclusão do cidadão Vítor Paulo de Jesus 

Miguel Barata, por vontade do mesmo. -------------------------------------------------------------  

FORMA: Com cinco votos a favor para cada um dos cidadãos e entidades propostas, 

exceto para o Senhor Vítor Manuel Chaves de Caro Proença que foi aprovado, com três 

votos a favor e dois votos contra.--------------------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: Votação efetuada por escrutínio secreto. -----------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM --------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Formação Prática em 

Contexto de Trabalho, para 11 alunos, do 11º Ano, do Curso Profissional Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém (Escola Secundária Manuel da Fonseca) – Ratificação. --------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2017/750.20.001/4, da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos, de 18 de maio de 2017. -------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar a decisão do Presidente da Câmara de Aprovação da Minuta de 

Protocolo e da Minuta de Contrato de Formação, documento que é dado como reproduzido 
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na presente ata com o número cento e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.  -----  

FUNDAMENTOS: Alínea a) - O teor da informação registada com o nº I-6532, de 

24/05/2017, sobre o assunto em referência; Alínea b) - A impossibilidade de, 

atempadamente, ter sido incluída na agenda de trabalhos da Reunião da Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém, realizada em 1 de junho de 2017, a proposta de aprovação da 

Minuta de Protocolo de Colaboração e do Contrato da Formação, anteriormente assinada 

pelo Vereador Norberto Barradas; Alínea c) - A data da reunião da Câmara Municipal 

seguinte, prevista para o dia 8 de junho de 2017; Alínea d) - A data de realização do estágio, 

com início a 2 de junho e terminus a 14 de julho do ano corrente; Alínea e) - A 

impossibilidade de adiar o início do estágio, atendendo à necessidade do mesmo estar 

terminado antes do final do ano letivo 2016/2017; Alínea f) - Alínea r), do nº 1, do artº 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12/9); Alínea g) - Nº 3, do Artº 35, da Lei 75/2013, de 12/9; ----------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória - Construção das ETAR de 

Vale da Eira e Relvas Verdes ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale da Eira e Relvas Verdes -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/300.10.001/1, de 25/02/2016, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.03/DPO/16 - papel) -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 

resumo: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................: 162.729,89€ (IVA incluído) ------------------------------  

Faturado .......................................: 158.485,65€ (IVA incluído) -------------------------------  

Trabalhos a menos .........................: 4.244,24€ (IVA incluído)----------------------------------  

Dois: Aprovar o auto de trabalhos a menos n.º 1 no valor de 4.004,00 €, acrescido de IVA, 

no total de 4.244,24 €. --------------------------------------------------------------------------------  

Três: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória, no valor de 0,00€ -------------------  

Documentos que serão dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e 

dois, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. 

FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: SASC – SANTO ANDRÉ SPORT CLUBE -------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio financeiro pontual para aluguer de instalações para treinos ---------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.600/9 de 20/03/2017 da DCD/SMD --------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas.  --------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar a transferência de 500,00€ (quinhentos euros) para apoio às despesas 

decorrentes de aluguer de espaços para treino.  ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. -----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  

ASSUNTO: Oferta de publicações às Bibliotecas Municipais no mês de março de dois 

mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.004/1 de 07/03/2017 Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 

descritas em relação que é dada como reproduzida na presente ata com o número cento e 

três, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricada pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. 

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício 

de inventário. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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 dez, de dois mil e dezassete do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.159,89 € (três mil 

cento e cinquenta e nove euros e oitenta e nove 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. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número nove de dois mil e dezassete do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.481,30 € (dois mil 

quatrocentos e oitenta e um euros e trinta cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------  

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. -------------------------------------------------------------------------  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 e quinze 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


