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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E CATORZE ------------------------------  

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

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida 

da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge 

Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa Vereadores, a fim 

de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do senhor Presidente, Álvaro Beijinha, e do Senhor Vereador Albano 

Pereira, em férias. Verificou-se também a ausência da Senhora Vereadora Daniela Cópio 

Martins, por razões de ordem profissional. --------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. --------------------------------------  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata nº 31, da 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD e do senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, e duas 

abstenções, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor Vereador Norberto Barradas, eleitos da 

CDU, por não terem estado presentes.   ------------------------------------------------------------------      

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

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

----------------------------------------  DELIBERAÇÕES: --------------------------------------------- 

ENTIDADE: COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE SETÚBAL ------------- -  

ASSUNTO: Encerramento de Maternidades no Distrito de Setúbal. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Setúbal --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício do Gabinete do Senhor Ministro da Saúde 

sobre o encerramento de Maternidades dos Hospitais da Península de Setúbal.  ------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Catorze/Dois 

Mil e Dezassete.   --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: - Um – Aprovar a Décima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Catorze/Dois Mil e Dezassete, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------  

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, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 

Vereador Norberto Barradas, eleitos da CDU, e duas abstenções do Senhor Vereador Paulo 

Gamito, eleito do PSD e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ------------------  

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Catorze/Dois Mil e Dezassete.----------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2014-08-28                                                                                                        Pág. 2 

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 

Mil e Catorze/Dois Mil e Dezassete, documento que será dado como reproduzido em ata. ------  

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, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 

Vereador Norberto Barradas, eleitos da CDU, e duas abstenções do Senhor Vereador Paulo 

Gamito, eleito do PSD e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze. --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

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

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 

Vereador Norberto Barradas, eleitos da CDU, e duas abstenções do Senhor Vereador Paulo 

Gamito, eleito do PSD e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ------------------  

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

ENTIDADE: CENTRO DE DIA DE SÃO FRANCISCO DA SERRA  ------------------------  

ASSUNTO: Tomar conhecimento da isenção de pagamento de taxas para emissão de 

alvará de autorização de utilização ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua da Casa do Povo, nº 8 – São Francisco da Serra. -------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 187/2010 datado de 16/07/2010 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Centro de Dia de São Francisco da Serra. ------------------------   

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas para emissão do alvará de 

autorização de utilização no valor total de 276,41 € (Duzentos e setenta e seis euros e quarenta 

e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR- 2.ª série, nº 243 

de 17/12/2009) estatui na alínea c), nº1 do artigo 8º., a isenção de pagamento de taxas de 

urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas a utilização própria, 

a Associações culturais, desportivas, recreativas ou outras, legalmente constituídas que, na 

área do município, prossigam fins de relevante interesse público. -----------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo para a Construção de Lar de Idosos na Freguesia de Alvalade  ----  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação n.º78/DEASS/2014, com o processo n.º 04/2014 -29.2.2. 

Divisão de Educação Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a celebração de protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a 

Casa do Povo de Alvalade para a construção de Lar de Idosos, nas condições constantes no 
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documento em anexo em que o Município apoiará financeiramente até ao montante de 

30.000,00€ (Trinta mil euros) a transferir faseadamente, mediante apresentação de 

documentos comprovativos de despesa. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ponto um – A Casa do Povo de Alvalade apresentou uma candidatura ao 

POPH, para a Construção de Equipamento Social – Lar de Idosos, com capacidade para 60 

lugares, na freguesia de Alvalade. O Equipamento social encontra-se em fase de construção. 

Ponto dois – A Câmara Municipal considerou importante a construção deste equipamento 

pelo que, viabiliza o mesmo através da sua comparticipação financeira.----------------------------  

Ponto três – Em conformidade com o artigo u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois votos da Senhora Vice-Presidente e 

do Senhor Vereador Norberto Barradas, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Francisco 

de Sousa, eleito do PS, e uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que a sua abstenção 

não tinha a ver com o apoio da Câmara Municipal, por considerar que a mesma tem  

obrigação de apoiar estas iniciativas, tendo sim a ver com a organização do processo, dado 

que a Autarquia elaborou um protocolo a avulso, o que não considera correto, para além de 

não vir fundamentada a opção pelo valor proposto. ----------------------------------------------------  

Acrescentou que devia ser criado um protocolo generalista a celebrar com as diferentes 

entidades, esperando que o modelo que os Serviços Municipais estão a preparar venha 

uniformizar critérios para os apoios a conceder. --------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 13/DOGU/SAU, de dois mil e catorze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ---------------------------------------------------------  

 TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que será dado como reproduzido 

em ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: DOMINGOS MANUEL GUERREIRO DO CARMO GIL -------------------- 

ASSUNTO: Alteração ao loteamento n.º 10/1986, com alvará n.º 4/1987, em nome de 

Maria de Fátima Encarnação Martins e Outros.  ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Alentejo, lote 2 – Ermidas Sado.----------------------------------------- 

REFERÊNCIA: Processo nº 4/2014 datado de 20/06/2014 em nome de Domingos Manuel 

Guerreiro do Carmo Gil. ------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento n.º 4/2014 para o lote 2 do loteamento n.º 

10/1986, em nome de Maria de Fátima Encarnação Martins e Outros, prédio descrito na 

Conservatória do registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 254/19880809.----------------- 

A operação consiste no aumento da área de construção para dependências (garagem, fumeiro e 

alpendre), no lote 2.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - Não poderá haver oposição escrita à alteração ao loteamento, por 

parte da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará, uma vez que o loteamento é 

constituído por 3 lotes e consta do processo declaração de um dos proprietários autorizando a 

alteração pretendida.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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2 – Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º e 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -------------------------------------- 

ASSUNTO: Abertura da discussão pública do desenho urbano da alteração ao 

loteamento Municipal para Atividades de Lazer - Zona de Indústria Ligeira – Vila Nova 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal para Atividades de Lazer – Zona Industrial – Vila 

Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 3/2014 em nome de Município de Santiago do Cacém.------------ 

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1 - Aprovar a abertura da discussão pública referente ao desenho urbano da 

alteração ao loteamento Municipal para Atividades de Lazer, processo n.º 3/2014, sito em 

ZIL – Vila Nova de Santo André, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

3535/20001009 da freguesia de Santo André, que consiste na mudança de uso permitido 

atualmente para o lote 1 , que é Comércio/Armazéns, para o uso de Comércio/Serviços/ 

/Indústria/Armazéns. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Publicitar a mesma 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 discussão 

pública, estando o mesmo disponível na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, no 

edifício 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, nos 

termos do n.º 5 do artigo 7.º do decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, deve a mesma ser submetida a discussão pública , cujos períodos de anúncio e 

duração são, respetivamente, 8 (oito) e 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 77.º do 

Decreto Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, na redação em vigor.-------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação. -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.03-01/2011 do Serviço de Património. --------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 

habitação, sito em Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 

correspondente à fração “A”, R/C Esquerdo, do Bloco C, inscrito na matriz sob o artigo 3 

107º, da freguesia e concelho de Santiago do Cacém, com efeitos reportados a 18 de agosto de 

2014, e pelo prazo de um ano, à Senhora Rita Gomes de Oliveira. ----------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

2- Por se tratar de um caso de Apoio Social. ------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: TURISVERDE HOTELARIA & TURISMO, LDA. -----------------------------  

ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 

bebidas com espaço de dança – “Discoteca Alexander’s” -----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta das Tílias – Santiago Cacém  ---------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 433 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade do Território. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial em epígrafe, até às 08h00 da manhã todos os dias da semana. -------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea b) do artigo 3.º do Anexo V do Decreto-Lei n.º 

48/2011 de 01 de abril, a Câmara Municipal ouvidos os sindicatos, as associações patronais, 

as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o estabelecimento se situe, pode 

alargar os limites fixados no artigo 1.º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em 

épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais, 

nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém ------------------ 

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

REFERÊNCIA: Informações nº 42, 43 e 44/DCD/MM/2014. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos munícipes José Manuel Salgado, Gertrud Balig-Junker 

e Maria Antónia Pereira dos Santos, as doações ao Museu Municipal. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 

salvaguarda do património do Município. ---------------------------------------------------------------  

2- O Museu municipal de Santiago do Cacém possui no seu acervo um rico e diversificado 

espólio fruto de várias doações. ---------------------------------------------------------------------------  

3- Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, dada a importância para o enriquecimento das coleções do Museu Municipal.--------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovar a verba de mil e quinhentos euros destinada ao pagamento dos 3 

elementos que compõem o júri do concurso Prémio Nacional de Conto Manuel da 

Fonseca.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1/33.2.2/DCD/SMBA/2014 da Divisão de Cultura e Desporto. --  

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

PROPOSTA: Aprovar a verba para pagamento do júri: ----------------------------------------------  

Dr. José Correia Tavares, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Autores (APE) – 

500€ (quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------  

Dr. João Morales, jornalista e crítico literário – 500€ (Quinhentos euros). -------------------------  

Mestre Paula da Graça Rodrigues, professora – 500€ (Quinhentos euros). -------------------------  

 FUNDAMENTOS: 1 – A verba supramencionada tem como finalidade gratificar os três 

elementos que constituem o júri do concurso do Prémio Nacional de Conto Manuel da 

Fonseca – X Edição, pelo desempenho das funções previstas nos números 3, 4, 5 e 6 do artigo 
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3.º do Regulamento do Prémio mencionado, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 

24 de fevereiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: OS BARRIGOTOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ALVALADE ---  

ASSUNTO: Transferência de verba – Atividades 2014. -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº30/SAC/DCD/2014 com o Processo nº21/SAC/DCD/2014 do 

Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. --------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a Associação Os Barrigotos – Associação Recreativa de Alvalade como forma de apoio 

às atividades a desenvolver em 2014. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- A Associação Os Barrigotos – Associação Recreativa de Alvalade é uma associação sem 

fins lucrativos que desenvolve um importante trabalho no seio da comunidade onde está 

inserida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ----------------------  

ASSUNTO: Transferência de Verba – Comemorações dos 504 Anos do Foral de 

Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade  -----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 49/SAC/DCD/2014 do Serviço de Ação Cultural da 

Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereador Norberto Barradas.------------------------------------------  

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) para 

a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar as Comemorações dos 504 

Anos do Foral de Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

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

2- As Comemorações do Foral de Alvalade têm um caráter relevante para o Município e 

particularmente para a freguesia de Alvalade pelo interesse e envolvimento da comunidade e 

pela divulgação / promoção do Município. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SOCIEDADE RECREATIVA FILARMÓNICA UNIÃO ARTÍSTICA -----  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação número 52/SAC/DCD/14 com o processo número 

36/SAC/DCD da Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros) 

para a Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística, sendo: -----------------------------------  

300,00€ - apoio à realização de workshop. --------------------------------------------------------------  

4.500,00€ - apoio à realização das atividades em 2014. -----------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS:1- A Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística fundada em 

12/12/1897 é uma associação sem fins lucrativos e tem a sua sede no Rossio da Senhora do 

Monte em Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------  

2- Esta associação tem como objetivos: a) a promoção da cultura, em particular o ensino da 

música para manutenção e rejuvenescimento da sua banda filarmónica; b) a ação desportiva e 

recreativa; c)outras formas de entretenimento, visando a formação humana na sua 

generalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  ----------------------                           

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois votos da Senhora Vice-Presidente e 

do Senhor Vereador Norberto Barradas, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Francisco 

de Sousa, eleito do PS, e uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de 

voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 

instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 

propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das Escolas Básicas 

Nº 2 e Nº 4 de Santo André – Transferência de Verbas para Funcionamento: ano letivo 

2014/2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas – 

Informação nº 129/DVQP/2014 de 19/08/2014. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Transferir, para as Associações de Pais das Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico Nº 2 e Nº 4 de Santo André, a verba anual destinada a comparticipar o 

pagamento das suas funcionárias que assegurarão no ano letivo 2014/2015 o funcionamento 

dos respetivos Refeitórios Escolares no valor total de 56.043,32 € (cinquenta e seis mil e 

quarenta e três euros e trinta e dois cêntimos), a que corresponde o valor de 30.217,52€ (trinta 

mil duzentos e dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica nº 2 de Santo André e 25.825,80€ (vinte e cinco 

mil oitocentos e vinte e cinco euros e oitenta cêntimos) para a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica nº 4 de Santo André. ----------------------------------  

DOIS - O período a abranger é de setembro de 2014  a agosto de 2015. ---------------------------  

TRÊS – a verba, a que corresponde o valor mensal de 2.518,13 € (dois mil quinhentos e 

dezoito euros e treze cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica nº 2 de Santo André e de 2.152,15 € (dois mil cento e cinquenta e dois euros e 

quinze cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº 

4 de Santo André, deverá ser mensalmente transferida para a conta bancária das respetivas 

Associações de Pais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 FUNDAMENTOS: Alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro, 

alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 7º do Decreto-Lei Nº 399-A/84, de 28 de dezembro, 

deliberação de Câmara, em reunião de 2005/11/24, que aprovou o princípio a ter em conta na 

determinação da base de cálculo da atribuição da verba para funcionamento às Associações de 

Pais de Santo André e cláusula terceira do Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e 

as Associações de Pais em 2008. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2014/2015 – Auxílios Económicos: Livros e material 

escolar e refeições escolares ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: SSC.23.1. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas informação 

nº 134/DVQP/2014, de 20 de agosto. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – considerar, para o ano letivo 2014/2015, os mesmos critérios e princípios 

aplicados no ano letivo 2013/2014, constantes do Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, Despacho 

n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de setembro e 

Despacho nº 11860/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------  

Dois - Manter a extensão dos apoios e critérios aplicados ao 1º ciclo, à Educação Pré-Escolar. 

Três – considerar como valores a atribuir para livros e material escolar, para o ano letivo 

2014/2015, os seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------  

Educação Pré-Escolar – escalão A – 25,00€ (vinte e cinco euros) -----------------------------------  

                                                     - escalão B – 12,50€ (doze  euros e cinquenta cêntimos) ------  

1ºciclo do Ensino Básico – escalão A – 75,00€ (setenta e cinco euros) -----------------------------  

                                                     - escalão B – 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - considerando a não publicação atempada, por parte do Ministério da 

Educação, da legislação que atualiza os valores para a Ação Social Escolar relativa ao ano 

letivo 2014/2015, adotam-se os mesmos critérios e princípios aplicados no ano letivo 

2013/2014, constantes do despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e Despacho n.º 12284/2011, 

de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 setembro e Despacho nº 

11860/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

2 – considerando os valores de referência dos manuais escolares para o 1º Ciclo. ----------------  

3 - alínea d), do nº1, do Artigo 13º e  alíneas  b) e d), do nº 3, do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de setembro e  Despacho nº 11860/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

4 - nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/84, de 28 de dezembro. -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2014/2015 – Auxílios Económicos: Livros e material 

escolar – Atribuição e transferência de verba --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas, informação 

nº 135/DVQP /2014, de 20 de agosto. --------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba 

para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos das 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes das listagens que se anexam. -------------------  

Dois - Transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de livros e 

material escolar, destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes 

nas listagens anexas, a saber: Agrupamento Prof. Arménio Lança - Alvalade 4.775,00€; 

Agrupamento de Cercal do Alentejo 2.575,00€; Agrupamento de Santiago do Cacém 

6.012,50€; Agrupamento de Santo André 7.575,00sendo o valor total de 20.937,50 €. ----------  
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FUNDAMENTOS: Alínea  b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84, de 28 de dezembro; -------  

- nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, 

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11860/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2014/2015 – Fornecimento de refeições por outras 

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

ensino básico ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 136/DVQP/2014 processo SSC.23.1.3 da Divisão de 

Valorização e Qualificação das Pessoas/2014. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – manutenção, para o ano letivo 2014/2015, do princípio de aplicação 

enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 

Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos alunos; 

Dois – que o preço da refeição a praticar para os alunos no ano letivo 2014/2015, e até que 

haja alteração legislativa que disponha em contrário, seja de 1,46 €; --------------------------------  

Três – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal 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 fornecedoras; --------------------------------------------------------  

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

real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras 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 fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Casa do Povo de Abela – escalão A – 2,70 €; escalão B – 1,97 €; não carenciado – 1,24 €; -----  

Casa do Povo de S. Domingos - escalão A – 3,80 €; escalão B – 3,07 €; não carenciado – 2,34 

€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação de Pais da EB nº 2 de St. André - escalão A – 2,56 €; escalão B - 1,83 €; não 

carenciado – 1,10 €; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Associação de Pais da EB nº 4 de St. André  - escalão A – 2,70 €; escalão B - 1,97 €; não 

carenciado – 1,24 €; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado (AADIES) - escalão A – 

4,00€; escalão B - 3,27 €; não carenciado – 2,54 €; ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - alínea  b)  do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- número 1 do artigo 8º  Decreto-Lei n.º 399- A/84 de 28 de dezembro; ----------------------------  

- nº 1 do despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------  

- início do fornecimento de refeições escolares, no âmbito da componente de apoio à família 

na educação pré-escolar, no dia 2 de setembro; ---------------------------------------------------------  

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

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; ---------------------------------------------------  
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- necessidade de informar atempadamente as entidades fornecedoras dos valores da 

comparticipação nas refeições escolares a praticar pela Câmara Municipal. -----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Proposta de alteração à postura de trânsito na Abela ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Abela  ---------------------------------------------------------------------------------    

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número cento 

e vinte nove de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras.   ----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

PROPOSTA: Aprovar a seguinte proposta de alteração à postura de trânsito de Abela:  --------  

Rua Nova/Rua do Barranco: Passa a ser permitida a circulação nos dois sentidos. ----------------  

FUNDAMENTOS: Ponto um: Alínea K, do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois: Artigos nº 117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo. -----------------   

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

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

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

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

ASSUNTO: Proposta de alteração à Postura de Trânsito de Vila Nova de Santo André 

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número cento 

e vinte seis de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras.  ------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a seguinte proposta de alteração à Postura de Trânsito de Vila 

Nova de Santo André: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 3º-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rua 1.º de Maio em Deixa-O-Resto: ----------------------------------------------------------------------  

Sentido proibido (no sentido Nascente Poente), a partir do cruzamento com a rua da Pedreira; 

Proibição de virar à direita no entroncamento da rua da Pedreira com a rua 1.º de Maio 

(sentido Noroeste-Sudeste). --------------------------------------------------------------------------------   

Proibição de virar à esquerda no entroncamento da rua da Pedreira com a rua 1.º de Maio 

(sentido Sudeste-Noroeste). --------------------------------------------------------------------------------  

Proibição de virar à esquerda no entroncamento da rua do loteamento (ainda sem nome) com a 

rua 1.º de Maio.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ponto um: Alínea K, do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

Ponto dois: Artigos nº 117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo. -----------------   

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

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

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

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

ASSUNTO: Proposta de colocação de sinalização vertical em Santiago do Cacém ----------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número cento 

e trinta de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras.  -----------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a colocação de um sinal de limite de velocidade de 20Km/h, no 

arruamento de acesso ao Hospital do Litoral Alentejano. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea K, do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Desistência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território/2014. ---------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca n.º 11 da nave 1 do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido adjudicada ao Senhor Eduardo 

Conceição Neves, através de alvará emitido em 16/11/1993. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com requerimento apresentado pelo Sr. Eduardo 

Conceição Neves. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 

Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André 

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território/2014. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 11 – Nave 1 do Mercado Municipal de Vila 

Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresa Oceanilustrado, Lda., 

contribuinte n.º 510 373 968, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 

peixe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o despacho do Sr. Vereador Albano Pereira, datado 

de 12/08/2014; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Mediante o pagamento de taxa de ocupação diária de banca, prevista no Regulamento 

Municipal de Taxas em vigor na área do Município, nomeadamente 0,88€/dia de acordo com 

o previsto na alínea c) do artigo 23.º Bancas ou Pedras, Capítulo V. --------------------------------  

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

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

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

 

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por 

mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 

Finanças e pela Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal.--------------------------------- 

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

reunião pelas doze horas e cinco minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

 

 

A Vice -  Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


