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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E QUINZE ---------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e quinze, 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, Daniela Filipa Cópio Martins, Paulo Jorge 
Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim 
Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Norberto Barradas, 
em férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 número 
vinte e nove, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e 
do Senhor Vereador Norberto Barradas. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO MOTARD RODAR LENTO  ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado na realização do 6º Encontro Motard 
2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio de 01 de julho de 2015 do Grupo Motard, no 
qual agradecem a colaboração prestada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
aquando da realização do 6º Encontro Motard de 2015, que ocorreu a 12, 13 e 14 de junho 
último. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ ---------------------------------------  
ASSUNTO: Festa de Santa Cruz -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf. 47/SAC/DCD/15 e Proc.13/TL/Licença Especial de Ruído/15. ------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização das Festas de Santa Cruz promovido pelo Grupo 
Desportivo de Santa Cruz nos dias 15 e 16 de agosto de 2015, através da isenção do 
pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído no valor de 28,36€.----------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: - O Grupo desportivo de Santa Cruz, tem-se revelado uma 
coletividade importante, que tem contribuído bastante para o desenvolvimento cultural, 
desportivo e social da comunidade e região em que se insere, através das inúmeras atividades 
que promove. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O evento a realizar não só é importante para a região, como para a aldeia de Santa Cruz, isto 
porque estas festas não se realizam há alguns anos e são uma forma de dinamização cultural.  
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 
2 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Atualização da coleção do Centro de Documentação Teresa Beirão da 
Associação Centro da Terra – Entrada de 70 documentos. ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 3/3.3.1/SMBA/DCD/2011 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira  -----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da aceitação e inclusão de 70 documentos na coleção especial 
pertencente ao Centro de Documentação Teresa Beirão da Associação Centro da Terra. --------  
FUNDAMENTOS: 1. O Centro de Documentação Teresa Beirão da Associação Centro da 
Terra está sediado na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca desde 2013. ----------------------  
2. Ao abrigo do Acordo de Depósito de Documentação entre a Associação Centro da Terra e o 
Município de Santiago do Cacém, cláusula 3, cláusula 4, alínea b) e c). ----------------------------  
3. Ao abrigo da alínea t) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --------------------  
ASSUNTO: 3ª Prova do Campeonato Nacional de Super Enduro ------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf. 77/DCD/DESP/15.3.3.2/4 e Proc. 09/TL/Prova Desp./15 ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização da 3ª Prova do Campeonato Nacional de Super Enduro 
promovida pelo “Grupo Motard de Vila Nova de Santo André” no dia 01 de agosto de 2015, 
através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no 
valor de 16,26€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - O “Grupo Motard de Vila Nova de Santo André” tem-se revelado uma 
Associação importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente 
no Moto Turismo, constituindo-se como elemento de importância significativa no processo de 
desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------  
- O evento a realizar é importante para a região e instituição que os desenvolve, dando-lhe 
notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 
região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 
2 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2015/2016 – Abertura de Concurso ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas/14 – Informação nº 90/DVQP/2015 ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2015/2016 seja de 35, 
das quais 13 destinadas a Primeiras Candidaturas e 22 a Renovações; ------------------------------  
Dois: considerar como área prioritária para 2015/2016 a Saúde; -------------------------------------  
Três: que o quantitativo mensal da bolsa de estudo para o ano letivo 2015/2016 seja de 
130,00€ para os estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino superior fora do 
município, e de 65,00€ para os estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino 
superior localizados no município, bem como na Universidade Aberta; ----------------------------  
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Quatro: que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes períodos: 
Renovações, de 1 de agosto a 30 de setembro, e Primeiras Candidaturas de 1 de setembro a 31 
de outubro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco: que seja autorizada a acumulação de bolsas de estudo a todos os bolseiros até ao limita 
máximo de 350,00€, e nos casos em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite de 
350,00€, seja a bolsa de estudo municipal reduzida até ao montante em que o somatório das 
duas perfaça aquele valor; ----------------------------------------------------------------------------------  
Seis: que para efeitos do referido no número cinco, os bolseiros devem entregar na DVQP 
declaração dos Serviços Sociais do respetivo estabelecimento de ensino/Direção Geral do 
Ensino Superior/outras entidades comprovativa do recebimento (ou não) de bolsa de estudo e 
seu montante mensal/anual.  -------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - Números 1, 2 e 4 do artigo 4º, número 3 do artigo 8º e alínea a) do 
artigo 15º do Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior, e deliberação de Câmara de 2001.11.21. -----------------------------------------------------  
Dois – a despesa de um estudante deslocado é substancialmente maior que a de um estudante 
que frequenta estabelecimento de ensino superior localizado no município, na medida em que 
aquele tem de suportar a despesa inerente ao seu alojamento, fator não aplicável a este.---------  
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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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. -------------------------------------------------------------------------  ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e vinte e cinco minutos.-------------------------------------------------------
-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


