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ATA NÚMERO TRINTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E TRÊS DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. --------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, na Sala de reuniões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos e Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------  

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

Verificaram-se as ausências dos senhores Vereadores Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 

dos Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, em 

férias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

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

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

--------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos senhores Vereadores 

Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

Jaime António Pereira Pires de Cáceres, em férias. ---------------------------------------------------  

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

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

ALDEIA DE SANTO ANDRÉ – EMPREENDIMENTO INACABADO ---------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos, questionou sobre as obras das infraestruturas loteamento 

com alguns edifícios por acabar. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que não se tratava de um loteamento mas de uma operação de 

licenciamento de construções, relativamente à qual, a Câmara Municipal pode exigir algumas 

infraestruturas, nomeadamente arranjos exteriores e pluviais, de acordo com a lei. Acrescentou 

que a empresa responsável foi instada para concluir as obras em falta, o que não cumpriu, e 

entrou em processo de insolvência. ---------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, como último recurso, a Câmara Municipal poderá acionar a Garantia 

Bancária e lançar concurso de empreitada para concluir as obras em causa. Acrescentou que os 

particulares que tenham participação no empreendimento também poderão acionar a Garantia 

Bancária, para terminar a obra, e não estão obrigados a lançar concurso para a empreitada. ----  

Concluiu, referindo que ia ver qual era o ponto de situação deste assunto, para avaliação do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE CENTRAL – 

MANUTENÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que aquele Parque necessita de algumas 

intervenções, no geral, e em particular o parque infantil, onde alguns equipamentos estão 

danificados, carecendo de uma reparação urgente, por questões de segurança. -------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que vai avaliar a situação, para tomar as medidas 

necessárias à sua correção. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu o grande investimento feito pela Câmara Municipal, para a 

requalificação daquele Parque, no sentido de criar melhores condições para as populações 

usufruírem do mesmo, acrescentando que nem todos respeitam aquele espaço e o equipamento 

existente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DO PINHAL – 

REPARAÇÃO DA RUA DOS ZIMBREIROS. ----------------------------------------------------  

Sobre este assunto colocado, em anterior reunião da Câmara Municipal, pelo Senhor Vereador 

Luis dos Santos, o Senhor Vereador Albano Pereira informou que não tinha sido possível 

efetuar todas as reparações necessárias, antes do início das férias dos operacionais que 

trabalham nesta área, o que será feito, logo que os mesmos regressem. ----------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ZAM – ACESSO AO LOTE 147 – 

ECOPONTOS – ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE PAPEL.--------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou sobre esta questão colocada por um Munícipe, 

em anterior reunião da Câmara Municipal, que vão ser cortados os ramos mais baixos das 

palmeiras que estão junto à porta do edifício e que dificultam o acesso ao mesmo. 

Sobre a questão dos ecopontos colocados na parte detrás daquele Lote, onde são depositados 

resíduos de papel, de forma irregular, informou que os mesmos estão a ser utilizados pelos 

comerciantes da loja de produtos chineses, sita nas imediações, pelo que, a sua remoção 

daquele local terá que ser devidamente analisada. -----------------------------------------------------  

Mais referiu que os problemas com a recolha do papelão resultam não só, de não serem 

devidamente acondicionados dentro dos recipientes, mas também do facto de, muitas vezes, 

serem colocados junto do contentor dos resíduos domésticos, e não no ecoponto, o que obriga 

os Serviços a voltarem ao local com outra viatura para recolherem o papel, dado que a 

empresa Ambilital recolhe somente os resíduos de papel que estão nos ecopontos. ---------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre o procedimento mais correto para o 

acondicionamento daqueles resíduos. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira esclareceu que o papelão deve ser devidamente 

acondicionado dentro dos contentores colocados nos ecopontos, para o efeito, acrescentando 

que as empresas que têm grandes quantidades destes resíduos, dispõem de recipientes para o 

efeito, dentro das suas instalações, ou junto à porta das mesmas. -----------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos informou que existe outro ecoponto junto da loja de 

produtos chineses.-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

OBRAS NA ESCOLA NÚMERO TRÊS DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – 

CORREÇÕES A EFETUAR.  ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a empresa responsável por aquela obra já fez um conjunto 

de intervenções para resolver alguns problemas que se colocavam, sendo que, ainda existe uma 

situação para corrigir, a qual tem a ver com infiltrações que tem origem na tubagem. ------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que tinha levantado esta questão numa reunião 

anterior, no sentido de ser feita pressão junto dos responsáveis, para que as situações sejam 

corrigidas antes do início do próximo ano letivo.------------------------------------------------------  

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

LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS 

AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto). ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que esta Lei-quadro determina que, até ao dia quinze de 

setembro de dois mil e dezoito, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não 

pretendam a transferência das competências no ano de 2019, comuniquem esta decisão à 

Direção-Geral das Autarquias Locais.  -----------------------------------------------------------------  

Acrescentou que esta diretriz foi estabelecida, sem que tenha sido dado conhecimento às 

autarquias, de quais são, em concreto, as competências que vão ser transferidas, dado que 
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ainda não foram publicados os decretos de lei sectoriais, nem os montantes correspondentes às 

mesmas. Acrescentou que, sem estes elementos e em tão curto espaço de tempo, não é 

possível avaliar uma situação que se reveste de alguma complexidade, tendo também em conta 

que, para assumir novas competências e integrar o pessoal afeto às mesmas, vai ser necessário 

adaptar a estrutura orgânica da Câmara Municipal para o efeito.------------------------------------  

Mais referiu que se percebe que o Governo queira saber quantas câmaras municipais vão 

aderir, tendo em conta a elaboração do Orçamento de Estado para o próximo ano, sendo que, 

como o processo de negociação desta matéria se arrastou no tempo, agora, tudo é feito 

apressadamente, sem elementos fundamentais, durante o período de férias, e num prazo muito 

curto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que este assunto será, brevemente, presente à Câmara Municipal e, 

posteriormente, submetido à Assembleia Municipal, para discussão e deliberação de ambos os 

órgãos autárquicos sobre o mesmo.  --------------------------------------------------------------------  

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

ANO LETIVO 2018/2019 - COLOCAÇÃO DE PESSOAL, EM REGIME DE TAREFA, 

NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO PELA DIREÇÃO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia anterior, tinha recebido um e-mail do 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, dando conta do pedido feito, em 

julho, à Direção Regional de Educação do Alentejo (DREA), para a colocação de pessoal, em 

regime de tarefa, naquelas escolas, ao qual ainda não obtiveram resposta, pelo que, voltaram a 

insistir no pedido.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou esperar que não se repita a situação dos últimos anos, em que não têm sido 

colocados os tarefeiros, atempadamente, antes do início do ano letivo.  ---------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.034.977,51€ (Quatro milhões trinta e quatro mil 

novecentos e setenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos). --------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 152.198,59€ (Cento e cinquenta e dois mil cento e 

noventa e oito euros e cinquenta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Execução coerciva das obras de urbanização – Ativação da Garantia 

Bancária. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Charra – Santiago do Cacém – União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2007/31 de 21/12/2007 da Divisão do Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a execução coerciva das obras de urbanização relativas à drenagem 

de pluviais e drenagem de águas residuais domésticas, conforme estava previsto nas obras de 

urbanização do Loteamento da Charra, da responsabilidade do promotor do Loteamento, 

empresa Ágiltrata, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------  

2- Acionar a Garantia Bancária n.º 0783.004952.693, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 

no montante que se venha a apurar após adjudicação da empreitada para realização das obras 

necessárias, sendo que no presente encontram-se cativos o valor total de 808.300,00€ 

(oitocentos e oito mil e trezentos euros). ---------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: DE FACTO 1- Em 13/07/2010 foi emitido alvará de loteamento com 

obras de urbanização n.º 04/2010, para a 1.º fase da operação urbanística destinada à 

constituição de 41 lotes para habitação unifamiliar e um lote destinado a indústria, 

posteriormente foi pedida uma prorrogação cujo prazo expirou em 13/07/2013. -----------------  

2- Ao longo dos últimos anos e decorrente da suspensão e abandono dos trabalhos pelo 

promotor do loteamento, declarado insolvente por sentença de 21/08/2014, a área de 

intervenção da operação urbanística e as obras que tinham sido executadas sofreram uma 

acentuada degradação e simultaneamente causaram problemas ao nível de drenagem de águas, 

com ocorrência de inundações e arrastamento de inertes da área loteada e de terrenos 

confinantes com o loteamento. --------------------------------------------------------------------------  

3- A referida situação tem implicações na qualidade do meio urbano e do meio ambiente, bem 

como a segurança das edificações situadas nas imediações, pelo que é imperativo resolver o 

problema de drenagem de pluviais e drenagem de domésticos através de uma estação 

elevatória de águas residuais e do exutor da rede de pluvial, já previstos nas obras de 

urbanização do loteamento. ------------------------------------------------------------------------------  

4- O loteador foi, em tempo, notificado para executar as respetivas obras e informado que, em 

caso de incumprimento, seria acionada a garantia bancária prestada a título de caução. ----------  

5- Por último notificou-se o administrador judicial da insolvência para dar conhecimento da 

situação, concedendo-lhe um prazo executar as referidas obras. ------------------------------------  

6- O administrador da insolvência não cumpriu a ordem da CMSC, nem apresentou qualquer 

justificação para o seu incumprimento. -----------------------------------------------------------------  

7- De acordo como o mapa de medições efetuado pela DPO, as obras que serão executadas 

coercivamente estão estimadas em 106.215,54€ (cento e seis mil duzentos e quinze euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), contudo o valor final exato só será possível determinar após a 

adjudicação da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------  

8- O valor atual da garantia bancária é de 808.300,00€ (oitocentos e oito mil e trezentos 

euros), que se mantem cativos desde a redução ocorrida em dezembro de 2011, montante 

bastante para cobrir os trabalhos que irão ser realizados.---------------------------------------------  

9- Para a execução coerciva das obras de urbanização será determinada, a posse administrativa 

do loteamento, nos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

DE DIREITO: Nos termos do artigo 84.º do RJUE, a Câmara Municipal pode, para proteção 

de interesses de terceiros adquirentes dos lotes ou para salvaguarda da qualidade do meio 

urbano e do ambiente, executar coercivamente as obras de urbanização que o promotor deixar 

de realizar por causa que lhe seja imputável, determinando para o efeito a posse administrativa 

do loteamento. O pagamento das despesas suportadas com as obras deve ser efetuado através 

de garantia bancária prestada para o efeito, conforme previsto no artigo 84.º e 54.º, em 

conjugação com os artigos 107.º e 108.º do referido diploma.---------------------------------------  

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 Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------  

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

ENTIDADE: S. DOMINGOS FOOT BALL CLUB. ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile - Licenciamento Especial de Ruído – Ratificação de Despacho. ---------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.215/76 de 14/08/2018 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente, de 1 /08/2018, referente ao 

licenciamento especial de ruído para a realização de um Baile no dia 17 de agosto de 2018, na 

Rua Marques de Pombal em S. Domingos das 21.30h às 03h. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -Ratificação ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do regime 

Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela lei nº75/2013, de 12 de setembro. -----------------  

-É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 

15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17/01. ----------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA --  

ASSUNTO: Garraiada - Licenciamento de Recinto Improvisado – Ratificação do 

Despacho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/65 da DAGF/SAG/Taxas e 

Licenças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 16 de agosto de 2018, referente ao licenciamento 

solicitado pela requerente para a realização de uma Garraiada no dia 19 de agosto de 2018, em 

Vale da Cruz em S. Bartolomeu da Serra entre as 16.30h e as 21h. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: - Ratificação ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime 

Júridico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

-É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto Improvisado ao abrigo do 

Artigo 15º do Decreto-Lei nº268/2009, de 29/09. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de maio de dois mil 

e dezoito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/16 de 21/05/2018, Divisão de Cultura e 

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

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas municipais descritas 

em relação anexa, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número 

cento 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: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de julho de dois mil 

e dezoito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/26 de 27/07/2018, Divisão de Cultura e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas municipais descritas 

em relação anexa, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número 

cento e dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 

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

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/17 de 15/03/2018, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um - Atribuir escalão A e B e as 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, conforme critérios aprovados na deliberação de Câmara de 

10.08.2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.08.24, relativa ao assunto 

em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A, anexo II. ---------------------------   

Três – Aplicar com efeitos a partir das datas constantes dos anexos I e II, documentos que são 

dados como reproduzidos na presente Ata, com o número cento e onze, 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; --------------------------------------------------------  

- 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), nº 1, do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

75/2013, 12 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. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2018/2019 – Auxílios Económicos: 1º Ciclo – Fichas de 

Atividades, Material Escolar, Visitas de Estudo e Refeições Escolares. -----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/28, de 20/08/2018, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as candidaturas dos (as) alunos (as) constantes nas listagens do 

anexo I, II, III e IV, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições escolares, 

fichas de atividades, material escolar e visitas de estudo), uma vez que reúnem as condições e 

os princípios enunciados na informação nº 15172, de 14.06.2018 e que, foram objeto de 
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deliberação de Câmara, de 28.06.2018, (Proposta de Agenda nº 16080, de 25.06.2018), 

documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número cento e doze, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente 

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

Dois – Transferir a verba de Material Escolar, 1º Ciclo, para as papelarias dos Agrupamentos 

de Escolas de: Cercal do Alentejo - 625,00€, Professor Arménio Lança – 1.350,00€, Santiago 

do Cacém – 1.700,00€ e Santo André – 1.762,50€, no valor total de 5.437,50;-------------------  

Três - Transferir a verba para Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo – 500,00€; Professor Arménio Lança – 1.080,00€; Santiago do Cacém – 

1.360,00€ e Santo André - 1.410,00€, no valor total de 4.350,00€. --------------------------------  

Quatro – Suportar os custos das Fichas de Atividades adquiridas às papelarias/livrarias do 

Município que se disponibilizaram para o efeito. ------------------------------------------------------  

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 28.06.2018 (com o registo de 

Proposta de Agenda nº 16080, de 25.06.2018); -------------------------------------------------------  

- 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), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 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, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, retifificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, 31 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes -Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais 

de Ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/67 e 2018/450.10.215/77 de 

16/08/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo para a realização dos Bailes nos dias 1 de 

setembro na Rua Álvaro Cunhal no Chaparral das 21h as 04h e 07 e 20 de setembro de 2018, 

no Salão de Festas do Quartel dos Bombeiros no Cercal do Alentejo entre as 15h e as 21h. ----  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. -------------------------------------------------------  

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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas e vinte 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, 

Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de 

Secretária Substituta. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_______________________________________________ 

 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

________________________________________________ 

 


