CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ATA NÚMERO VINTE E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSEIS DE JULHO DE
DOIS MIL E VINTE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do
Município compareceram, o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria
Carrajola de Sousa e António Pires de Cáceres 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 nove horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas número vinte e
um e número vinte e dois de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – NOVOS CASOS DA COVID 19 ------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que surgiram sete novos casos positivos da doença
no Município, primeiro num agregado familiar constituído por três pessoas e depois em dois
idosos, seus familiares, sendo que estes tinham apoio ao domicilio, pelo que foi necessário
efetuar testes a mais de vinte pessoas que os contactaram, as quais têm que ficar em
isolamento, o que vai afetar a prestação de cuidados àquela Comunidade. ------------------------Acrescentou que, no dia anterior, tinha tido lugar uma reunião na CIMAL, com o Senhor
Secretário de Estado Jorge Sanches, coordenador da região para a situação da pandemia, onde
também se analisou este tipo de situações, sendo que a resposta possível, para além do apoio
que as autarquias possam dar, passava pela ajuda por parte de outras IPSS, o que não é fácil,
tendo em conta que se trata de um vasto território com localidades dispersas. --------------------Mais referiu que não se pode facilitar, porque parece que está tudo bem e de repente surgem
estes focos, pelo que todos os cuidados são poucos, sendo necessário prevenir estas situações,
cumprindo com as regras definidas pelas autoridades da Saúde, não deixando nomeadamente
de usar as máscaras e proceder a uma higienização permanente, conscientes de que temos que
viver com esta situação mais algum tempo. ------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que a Segurança Social e a Proteção Civil
estão a visitar todos os lares de idosos no Município, para fazerem o ponto de situação
relativamente aos planos de contingência existentes e os procedimentos face a esta situação,
aconselhando e corrigindo alguns casos. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que, no final do mês de abril e início do mês de maio, tinham sido
feitos testes em todos os Lares de Idosos no Município, cujos resultados foram negativos,
sendo que agora estão a ser aferidos os procedimentos e dadas orientações para os melhorar.
Acrescentou que, em alguns lares os serviços prestados à comunidade são feitos por equipas,
de forma rotativa, o que não é aconselhável, porque ficam mais pessoas expostas, o que pode
levar à paralisação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que viu publicitada uma iniciativa do PCP, a
realizar no Parque Urbano do Rio da Figueira, no próximo dia dezanove, questionando
quando e como a Câmara Municipal tomou conhecimento da mesma, se foi informada sobre o
número de participantes e se vai dar apoio logístico para a sua realização. ------------------------2020-07-16
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O Senhor Presidente começou por informar que analisou a questão da utilização daquele
Parque com o Senhor Delegado de Saúde, o qual foi de opinião que o mesmo devia ter
segurança permanente, dado que se trata de um espaço aberto, o qual pode ser utilizado
livremente pelas pessoas, para convívios e atividades de lazer, sendo que esta medida implica
um custo significativo para a Autarquia. ----------------------------------------------------------------Relativamente à iniciativa do PCP, informou que o pedido para utilização daquele espaço foi
feito no início do mês de maio, com vista à realização de um convívio que tem lugar,
anualmente, naquele local. Acrescentou que a Câmara Municipal respondeu que reservaria o
espaço, sendo que teriam de ser cumpridas as diretrizes da Direção Geral de Saúde, para este
tipo de eventos, pelo que a organização teria que falar com a Autoridade Local de Saúde, no
sentido de obter as orientações necessárias. ------------------------------------------------------------Referiu ainda que, tendo em conta a situação atual da pandemia, transmitiu ao responsável da
organização da iniciativa que seria mais avisado o seu adiamento. Acrescentou que este tem
agendada uma reunião com o Delegado de Saúde, com o qual irá analisar a situação, para
depois decidirem sobre a realização ou não da iniciativa naquela data. ----------------------------Mais esclareceu que, independentemente da Maioria da Câmara Municipal ser da CDU, em
termos institucionais são entidades distintas, pelo que o procedimento seria o mesmo caso se
tratasse de outra força politica. ---------------------------------------------------------------------------Acrescentou que a Câmara Municipal não pode proibir a realização desta ou de qualquer outra
iniciativa similar, desde que sejam cumpridas as regras. ---------------------------------------------Mais informou que está prevista a participação de cem pessoas, e que a Câmara Municipal
dará o apoio logístico que é normalmente concedido para a realização deste tipo de iniciativas.
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que antes da abertura dos equipamentos culturais e
desportivos do Município, foram preparados planos de contingência para cada um deles, de
acordo com as regras definidas pela Direção Geral da Saúde, acrescentando que têm sido
feitos grandes esforços para que haja condições de segurança para os trabalhadores e para os
utentes daqueles espaços. ----------------------------------------------------------------------------------Mais informou que no Parque Urbano do Rio da Figueira está prevista uma lotação de doze
crianças na piscina pequena e de trinta na piscina grande, sendo que as iniciativas a realizar
nos outros espaços daquele Parque, com mais de vinte pessoas, terão que ter a aprovação da
Autoridade de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que, desde o início do mês de maio, quando se começou a
desenvolver o processo de desconfinamento no País, que a Câmara Municipal começou,
progressivamente, a abrir os serviços municipais, com todos os cuidados inerentes à situação
de pandemia, não tendo havido problemas, até este momento. --------------------------------------Mais informou que se optou por comemorar o Dia do Município, 25 de julho, em espaços
fechados, com a realização de pequenos espetáculos nos auditórios, em Santo André e na Sede
do Município, onde é possível garantir condições de segurança face à doença, ao contrário do
que aconteceu nos últimos anos, em que as iniciativas tinham lugar nos espaços abertos,
porque nestes é mais difícil assegurar o cumprimento das regras de distanciamento e outras. --Acrescentou que foi feito um primeiro ensaio, com a realização de um espetáculo no
Auditório Municipal António Chainho, na semana anterior, o qual correu bem, com o
cumprimento das regras por parte de todos, o que não significa que não haja risco quando as
pessoas se juntam, sendo que o mesmo pode ser minimizado se forem cumpridas as regras da
Direção Geral de Saúde, considerando ainda que é preciso gerir esta situação conforme as
circunstâncias, sem criar alarmismos nem facilitismos na Sociedade. ------------------------------Informou ainda que a Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara, irão
proceder ao Ato simbólico do hastear da bandeira, na Sede do Município, no Dia do
Município, 25 de julho, às dez horas, com a presença da Banda da Sociedade Recreativa
Filarmónica União Artística, sem o normal passeio pela Cidade. -----------------------------------2020-07-16
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O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que não tinha nada a apontar relativamente à
atuação da Câmara Municipal no âmbito da pandemia, subscrevendo as preocupações do
Senhor Presidente nesta matéria. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha assistido ao espetáculo musical que teve
lugar no Auditório Municipal António Chainho, com artistas locais, por considerar que se
tratava de artistas muito bons que era preciso apoiar e promover, considerando positivo tudo o
que a Câmara Municipal possa fazer neste sentido. ---------------------------------------------------Acrescentou que pôde constatar que foram cumpridas as regras de distanciamento e
higienização na sala, por parte dos presentes, considerando que, se estas iniciativas forem
coordenadas com a Autoridade de Saúde e se as pessoas respeitarem as regras, elas poderão
ser realizadas, até porque esta vai ser a nova realidade que temos que enfrentar. -----------------Relativamente ao evento do PCP, considerou positivo que a questão tenha sido levantada,
sendo que a iniciativa não é proibida e é legitima, pelo que poderá ser concretizada, ainda que
tenham que cumprir com todas as regras, sendo que, se fosse responsável por uma estrutura
partidária não o fazia, por considerar que não era boa a imagem que passava para a população.
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que era militante do Partido e concordava com as
reservas colocadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre esta questão. -----------Acrescentou que ao PCP não são dadas as mesmas oportunidades na Comunicação Social,
como acontece relativamente a outras forças políticas, pelo que o mesmo tem que encontrar
formas de chegar às pessoas, através de ações de rua, como foi sempre a sua prática de luta,
mesmo correndo riscos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOMBEIROS MISTOS DE SANTIAGO DO CACÉM – ACÇÃO DE PROTESTO
CONTRA A PRESIDENTE DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA ASSOCIAÇÃO
O Senho Presidente deu conhecimento de que a maioria do Corpo de Bombeiros de Santiago
do Cacém, desencadearam, na passada sexta-feira, ao final do dia, uma ação de protesto contra
a Presidente da Comissão Administrativa da Associação, com a deposição dos capacetes e
concentração junto da Sede do Município, exigindo a demissão da mesma, na sequência do
mau estar existente entre a Direção e o Comando daquela Associação. Situação que se vem
arrastando no tempo e que levou à demissão, havia quatro meses, do Comandante e do 2º
Comandante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que os bombeiros comunicaram, previamente, à Câmara Municipal, que iam
fazer uma vigília, em frente à Sede do Município, e que queriam entregar ao Presidente da
Câmara um documento sobre a situação naquela Associação, o que fizeram, logo que chegou
o Adjunto do Comando, o qual referiu que não tinha tido conhecimento prévio desta ação.
Acrescentou que o documento que lhe foi entregue era um abaixo-assinado com trinta
assinaturas, de um total de quarenta bombeiros que a Associação tem atualmente, entre
voluntários e profissionais, onde vinha expressa uma única exigência, a demissão da
Presidente da Comissão Administrativa daquela Associação, sendo que todos os bombeiros
estavam determinados a não saírem do local até que a mesma fosse concretizada,
argumentando que a situação criada na organização operacional do Comando era de tal forma
negativa que punha em causa a resposta de socorro à população. -----------------------------------Acrescentou que transmitiu aos bombeiros que iria contactar o Comandante Distrital da
Proteção Civil para o pôr ao corrente da situação, sendo que o mesmo já estava a par dos
acontecimentos, tendo sugerido que fosse contactado o Presidente da Assembleia Geral da
Associação, Senhor Carlos Pereira Dias, para que falasse com a Presidente da Comissão
Administrativa, no sentido da resolução do problema, no âmbito do previsto nos Estatutos da
Associação, sendo que, no final da noite, o Presidente da Assembleia Geral o contactou,
informando que a Presidente da Comissão Administrativa lhe tinha apresentado a sua
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demissão, evitando assim que tivesse de tomar esta medida, na manhã seguinte, como lhe
tinha comunicado, caso não o fizesse voluntariamente.-----------------------------------------------Mais informou que foi constituída uma nova Comissão Administrativa, presidida pelo
Presidente da Assembleia Geral, e serão convocadas eleições para os Corpos Sociais daquela
Associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que, da sua parte, enquanto Presidente da Câmara Municipal, não houve
qualquer interferência nestes acontecimentos, acrescentando que a situação resultou do
descontentamento que se arrastava dentro daquela Associação, com factos inadmissíveis que
se foram registando, dos quais lhe foi dado conhecimento, por vários bombeiros, durante a
ação de protesto. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais referiu que salientava o facto de a Comissão Administrativa cessante ter conseguido
equilibrar as contas da Associação. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos agradeceu os esclarecimentos que foram dados pelo Senhor
Presidente sobre este assunto, considerando que era importante que os eleitos estivessem
devidamente informados, para responderem corretamente a eventuais questões colocadas
pelos munícipes sobre estes e outros assuntos. ---------------------------------------------------------Mais referiu que os bombeiros precisam nas suas associações de pessoas capazes e
empenhadas em prestar um bom serviço publico, para benefício da Comunidade, lamentando
que a Associação de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém tenha chegado a esta situação. O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que também lamentava a situação daquela
Associação, embora, caso se confirme, tenha havido uma recuperação da situação financeira,
considerando importante que os bombeiros tenham condições para prestar o devido socorro às
populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIAÇÃO DA FERROVIA – CONCURSO PÚBLICO --------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) já
tinha lançado o concurso público para beneficiação do traçado da ferrovia que atravessa o
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA DE CREDITO AGRICOLA COSTA AZUL – SANTIAGO DO CACÉM –
PRESIDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento que o Senhor Jorge Nunes deixou de ser o Presidente
executivo daquela Instituição bancária, a partir de um de julho do corrente ano, passando a ser
seu Presidente Honorário, sendo substituído pelo Senhor Rui Gomes. -----------------------------Mais referiu que o Senhor Jorge Nunes continuará a acompanhar a Instituição e está
empenhado na concretização do projeto do Lar de Idosos de Santo André, enquanto Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o Senhor Jorge Nunes tem dado muito de si ao
Município de Santiago do Cacém, desenvolvendo um trabalho importante naquela Instituição
bancária e também como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém,
onde, recentemente, tomou medidas importantes, para a proteção dos utentes e colaboradores
no âmbito da Covid 19, prevenindo eventuais surtos. Acrescentou que lhe desejava muita
saúde e um bom trabalho a quem o sucedeu na Caixa Agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de julho de
2020 eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.778.615,32€ (Dois milhões setecentos e setenta e oito
mil seiscentos e quinze euros e trinta e dois cêntimos). ------------------------------------------------
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 293.633,08€ (Duzentos e noventa e três mil seiscentos e
trinta e três euros e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTARDO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
ASSUNTO: Proposta de Alteração ao Orçamento Suplementar - Autarquias Locais ----LOCALIZAÇÃO: Lisboa -------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/87 do Gabinete de Apoio à Presidência. ------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ----------------TOMAR CONHECIMENTO da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP no
âmbito da discussão do Orçamento Suplementar para 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 01/DOGU/SAU de dois mil e vinte da Secção de
Administração Urbanística --------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido na
Ata da reunião, com o número noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de
atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: FLORIVAL LOPES SIMÃO --------------------------------------------------------ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre Lote nº 10 do Loteamento
Municipal do Bairro da Carrusca, em Ermidas Sado ---------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado -----------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 2020/300.50.200/22, de 08 de julho de 2020, Divisão de
Administração e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------PROPOSTA: UM - Autorizar o Senhor Florival Lopes Simão, a transmitir um meio indiviso
do direito de superfície que incide sobre o lote n.º 10, com a área de 144,00m², sito no
Loteamento Municipal do Bairro da Carrusca, em Ermidas Sado, inscrito na matriz sob o
artigo 1793º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1739/20160912 da freguesia de Ermidas Sado,
para a D. Maria Luísa Pereira Biló. ---------------------------------------------------------------------DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -----------------------FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelo requerente, por motivo de
divórcio, e conforme condições de constituição do direito de superfície. --------------------------DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: JORGE AFONSO PEREIRA -------------------------------------------------------ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2020/2 em nome Jorge Afonso Pereira –
Loteamento de São Pedro – Vale Matanças Lote 3 – Santiago do Cacém, da União das
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ----------------LOCALIZAÇÃO: Loteamento de São Pedro –Vale Matanças Lote 3 –Santiago do Cacém,
da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------2020-07-16
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REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2020/2 de 26/02/2020 da Divisão de Ordenamento e Gestão
Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2020/2, para o Loteamento de São
Pedro –Vale Matanças Lote 3 –Santiago do Cacém, da União das Freguesias de Santiago do
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, prédio descrito na conservatória do Registo
Predial sob o n.º 2872/20080114, da respetiva freguesia, conforme memória descritiva e
planta síntese, documento que é dado como reproduzido na Ata da reunião, com o número
noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------A operação consiste na alteração do polígono de implantação e aspeto exterior do edifício, que
não descarateriza o volume original previsto. São mantidos os acessos previstos ao lote, não
sendo alteradas as áreas de implantação, de construção e de impermeabilização. ---------------Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 63,36€ (sessenta e três euros e
trinta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos
termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, e n.º 2
do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido
apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, sugestões
ou observações. ---------------------------------------------------------------------------------------------2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à
Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro à Associação “Banco Alimentar Contra a
Fome da Península de Setúbal”. -----------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processos nºs 2020/900.20.603/22 de 12/05/2020; 2020/850.10.600/62 de
08/06/2020; 2020/850.10.600/70 de 01/07/2020; 20202/850.10.600/80 de 08/07/20220, da
DEASS –Divisão de Educação Ação Social e Saúde. -------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------PROPOSTA: transferir para o Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, uma
verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para apoiar o funcionamento desta Associação. -------FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do n.º1 do art.º 33 da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro. ----2. Os Bancos Alimentares são uma forma simples e imediata, de responder às situações de
pobreza e de escassez de alimentos. No município de Santiago do Cacém, o Banco Alimentar
Contra a Fome, apoia 1922utentes, através da distribuição de 543 cabazes e 707 refeições. ---Devido ao problema de emergência de saúde publica decretada pela organização mundial de
saúde num contexto de pandemia (COVID-19) que o nosso país atravessa no percurso do ano
2020, foi o programa do Banco Alimentar Contra a Fome alargado para apoiar um maior
número de famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------ASSUNTO: Atribuição de Subsídio Anual à Cercisiago -Cooperativa para a Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, CRL. ----------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------2020-07-16
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REFERÊNCIA: Processos n.ºs 2020/850.10.600/51 e 2020/850.10.600/84 de 25/03/2020 e
08/07/2020, da DEASS –Divisão de Educação Ação Social e Saúde. ------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora do Margarida Santos. ------------------------------------PROPOSTA: Transferir para a ‘Cercisiago’ -Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, uma verba no valor de 11.750,00€ (onze
mil setecentos e cinquenta euros), para apoiar o funcionamento da Instituição. ------------------FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do n. º1 do art.º 33 da lei n. º75/2013 de 12 de setembro. ----2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta autarquia à ‘Cercisiago’, tendo
em conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e jovens
portadores de deficiência. ---------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA ----------------------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo numero 2020/850.10.002.01/3 de 03/06/2020 da Divisão de
Cultura e Desporto. -----------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 5.550,00€(cinco mil,
quinhentos e cinquenta euros) para a Sociedade Harmonia destinada a apoiar a atividade
regular referente ao ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1-A Sociedade Harmonia através do Coral Harmonia, do Coral Harmonia
Juvenil, da Escola de Piano, e da Escola de Dança dinamiza a sua sede, proporcionando
atividades ao longo do ano. -------------------------------------------------------------------------------2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora
Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da
CDU, e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém
Mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte
Declaração de Voto: “Independentemente de ser favorável ou contra à atribuição desta verba
de apoio cultural, não existindo critérios nem Regulamento para o efeito, abstenho-me. -------AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Óscar Ramos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. --2020-07-16
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O Presidente da Câmara Municipal

_______________________________________________
O Secretário da Reunião
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