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ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E QUATRO DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE. -----------------------------------------------------  

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

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da 

Sede do Município compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da 

Câmara Municipal, 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. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

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 trinta 

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

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vice-

Presidente, Margarida Santos e dos senhores Vereadores Norberto Barradas e Paulo 

Gamito, em férias. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO 

O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte um do mês em curso, 

uma reunião com a Junta de Freguesia de Santo André e o responsável dos Correios, para 

análise dos problemas com a distribuição do correio naquela Cidade, relativamente à qual 

tem chegado reclamações às autarquias. Acrescentou que a situação resulta do facto de 

alguns endereços não corresponderem à toponímia em vigor, a qual é seguida pelos 

funcionários dos correios, para fazerem a triagem da correspondência, sendo que, surgem 

situações em que nos endereços vem mencionada a antiga designação, levando à devolução 

das cartas, com prejuízo para os moradores, apesar de já terem passado alguns anos sobre a 

aprovação daquela toponímia. ------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que vai ser criado um grupo de trabalho tripartido, para encontrar soluções 

no sentido de corrigir as situações que se verificarem, o que passa também pela colaboração 

dos residentes nas alterações às suas moradas, para que fiquem em conformidade com a 

toponímia existente. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.459.891,94 € (Três milhões quatrocentos e 

cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um euros e noventa e quatro cêntimos).----  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 110.148,79 € (cento e dez mil cento e quarenta e 

oito euros e setenta e nove cêntimos).--------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Derrama/ano de 2018. ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo dois mil e dezassete barra trezentos e cinquenta ponto dez ponto 

cento e um barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira.---------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ----------------  

PROPOSTA: Um- Que seja lançado a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 

2018, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município.  

Dois- Isenções para sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 

150 mil euros no ano anterior. ------------------------------------------------------------------------  

Três- Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor 

Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M. I.). -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezassete barra trezentos e cinquenta ponto 

dez ponto duzentos barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira.-----------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 

sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2018: -------------------------------------------  

- Para prédios urbanos 0,37%. ------------------------------------------------------------------------  

Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea d) do nº 1 do art.º 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: – De acordo com a alínea c) do nº. 1 do art.º 112º do Código do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 

de novembro, na redação da Lei 83-c/2013 de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 

2014), e o disposto na alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor 

Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezassete barra trezentos e cinquenta ponto 

dez ponto cem barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------  

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

PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2018 a taxa de 5% para a participação no IRS 

dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. -----------  

Dois – que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal. ------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº73/2013 de 3 de 

setembro e o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33 

do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor 

Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município. -----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago Cacém. ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo dois mil e dezassete barra quinhentos ponto dez ponto zero zero 

um barra dezassete da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e 

financeira do Município relativo ao 1ºsemestre de 2017, apresentado pelo Auditor externo 

que procede anualmente à revisão legal de contas, documento que é dado como reproduzido  

na presente ata com o número cento e quarenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 

Substituta da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do nº2, do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Nona Alteração às Atividades Mais Relevantes 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: - Um – Aprovar a nona 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 cento e quarenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 

de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------  

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 dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor 

Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Oitava 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. ---------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a oitava 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 cento e quarenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 

Substituta da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------  

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 dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 

Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Nona 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 nona Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 

documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e quarenta e 

nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  

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 dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor 

Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa e da Senhora Vereadora Daniela 

Martins, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a Freguesia de Santo André – 

comparticipação do mural realizado no Skate Park de Santo André. -----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/850.10.600/63, do Gabinete de Apoio à Presidência. ----  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação da transferência de uma verba 

no valor de 1 230€ (mil duzentos e trinta euros) para a Freguesia de Santo André para 

comparticipação do mural realizado no Skate Park de Santo André. -----------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A obra do Skate Parque de Vila Nova de Santo 

André foi inaugurada no dia 25 de março último. Foi uma obra muito aguardada pela 

população e que veio requalificar o espaço público de Vila Nova de Santo André. -------------  

DOIS: Naquele espaço foi realizado, pela empresa No Art Limit um grafiti alusivo à 

freguesia e à prática desportiva de skate. ------------------------------------------------------------  

TRÊS: O valor da pintura do mural foi suportado pela Junta de Freguesia de Santo André, 

sendo no entanto comparticipado em 50% pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

perfazendo um valor de 1 230€ (mil duzentos e trinta euros). -------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar 

propostas à Assembleia Municipal, sobre matérias da competência desta, conforme previsto 
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no artigo 33.º, n.º 1., alínea ccc) do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------  

DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal deliberar sob 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações, conforme o previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º 

do citado Regime Jurídico. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  

ASSUNTO: Isenções de taxas – Mega Piquenique – 19 de agosto. ---------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/81 de 

16/08/2017.Informação nº 15762/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/18/06/2017. ----------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara, para 

apoiar a realização do I Mega Piquenique do Litoral Alentejano a realizar no Parque Central 

de Vila Nova de Santo André no dia 19 de agosto entre as 10h e as 04h, através da isenção 

do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído na via pública no valor de 

13.78€, emitido por despacho do Senhor Presidente no dia 18 de agosto de 2017.-------------  

FUNDAMENTOS: - A Junta de Freguesia de Santo André tem vindo a desenvolver 

iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ---------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM.----------------------------------- 

ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento Municipal do 

Kartódromo – Zona Industrial Ligeira – Vila Nova de Santo André.----------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Zona Industrial Ligeira – Vila Nova de Santo André.----------------------- 

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2017/4 de 16/08/2017 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento 

Municipal do Kartódromo, sito em ZIL – Vila Nova de Santo André, que consiste na 

manutenção do lote 1, registado na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

3303/19980416, e na divisão dos lotes 2, 3, 4, e 5, registados respetivamente, sob os n.ºs 

3821/20030513, 3822/20030513, 3823/20030513 e 3824/20030513, em 13 lotes, todos da 

Freguesia de Santo André, totalizando assim 14 lotes com a área total de 40.491,75m2. ------  

Passará a integrar no Domínio Público para arruamentos a área de 8.321,7923 m2 e para 

espaços verdes a área de 5.022,191m2.-------------------------------------------------------------- 

2- Publicitar a abertura da discussão pública através de Aviso a publicar no Diário da 

República e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) 

dias para recolha de sugestões, observações ou reclamações de interessados, estando o 

mesmo disponível na Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do 

Município e na Junta de Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 

autarquia local em área não abrangida por Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, 

deve, nos termos do n.º5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação, ser submetida a discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, exceto no que se refere aos períodos de anúncio 

e duração da discussão pública que são, respetivamente de 8 e de 15 dias.---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Fornecimento de refeições escolares por 

outras entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico-Casa do Povo de Abela e Associação de Pais da EB nº 2 de 

Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.20.101/12, de 31/07/2017, da DEASS. ---------------  

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

PROPOSTA: UM: manutenção, para o ano letivo 2017/2018, do preço da refeição escolar 

para as crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico no valor de 

1,46€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: alargamento do âmbito temporal de aplicação do nº 5 da deliberação de Câmara de 

2007/09/06 ao ano letivo 2017/2018, que refere ser a Câmara Municipal a suportar a 

diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos alunos. --------------------------  

TRÊS: que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal no custo das refeições tenha 

como base de cálculo: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 

refeição indicado pelas entidades; ---------------------------------------------------------------------  

b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 

real da refeição indicado pelas entidades e os 50% pagos pelo aluno; ----------------------------  

c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 

refeição indicado pelas entidades e o preço fixado pela Câmara Municipal para as refeições; 

QUATRO: que esse valor seja, para as entidades enumeradas, o seguinte: ---------------------  

Casa do Povo de Abela – escalão A – 4,00€; escalão B – 3,27€; não carenciado – 2,54€; 

Associação de Pais da EB nº 2 de Santo André - escalão A – 2,87€; escalão B – 2,14€; não 

carenciado – 1,41€. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - dar continuidade à deliberação da Câmara Municipal de 2007/09/06; 

- informação prestada pelas entidades fornecedoras de refeições às crianças e alunos da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; -----------------------------------------------  

- alínea hh) do número 1 do artigo 33º, de 12 de setembro, e alterações subsequentes; --------  

- número 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 399-A/1984 de 28 de dezembro; --------------------  

- número 1 do artigo 4º do despacho nº 8452-A/2015, de 30 de julho, com as alterações 

introduzidas pelo despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. ----------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar Ano Letivo 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-

Escolar e 1º Ciclo – Fichas de Atividades , Material Escolar e Refeições Escolares. ------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2017/650.10.100/56, de 17/08/2017, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde. ----------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 

10.08.2017,atribuir escalão A e respetivas comparticipações (refeições escolares, fichas de 

atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo constantes 

no anexo I, atribuir escalão B às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo constantes 

no anexo II, não atribuir escalão às crianças e aos alunos constantes no Anexo III, por não 
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reunirem os requisitos, os documentos anexos serão dados como reproduzidos na ata da 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os três documentos anexos, são dados como reproduzido na presente ata com o número 

cento e cinquenta, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados 

pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------  

FUNDAMENTOS: ------------------------------------------------------------------------------------  

1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de acesso de todas 

as crianças e jovens à Educação e Ensino. -----------------------------------------------------------  

2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 

Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017 e com o registo interno número 12811, de 

04.08.2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- 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), do artigo 23º, da Lei nº 75/2013, de setembro. ---------------------------------------  

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. 

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 mim, Maria Helena Gonçalves Gamito 

Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira, 

exercendo as funções de Secretária Substituta.-----------------------------------------------------  

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________ 

 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

________________________________________________ 


