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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS -----------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, na Sala da Sede de Sessões da Sede do 

Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

Presidente, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se as ausências do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos Senhores Vereadores 

Norberto Barradas e Daniela Martins. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente, Maria Margarida Santos colocou para discussão e 

aprovação a ata número vinte e nove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente, 

Álvaro Beijinha e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Daniela Martins. -------------------  

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

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

ENTIDADE: ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – IPSS --------  

ASSUNTO: Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa -------------------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do email enviado pela Espiga-Cooperativa de 

Solidariedade Social – IPSS, no qual agradecem à Câmara Municipal de Santiago do Cacém a 

cedência de transporte para visita ao Jardim Zoológico de Lisboa realizada no passado dia 28 de 

junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --  

ASSUNTO: Carência de Profissionais de Saúde na Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta elaborada pelo Partido Comunista Português, ao 

Governo através do Ministério da Saúde sobre a Carência de Profissionais de Saúde na Unidade 

Local de Saúde do Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: COFESMAR – COMISSÃO FESTAS DE SANTA MARIA -----------------------  

ASSUNTO: Festival Gastronómico – Bailes – Isenção do pagamento de taxas  ----------------  

REFERÊNCIA: Inf.56/SAC/DCD/16 e Proc. 11/TL/Ruido Via Publica /16  ------------------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do Festival Gastronómico nomeadamente bailes, promovidos 

pela COFESMAR, nos dias 12 a 14 de gosto de 2016 no Largo 1º de maio em Ermidas-Sado, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído na via 

pública no valor de 28.36€. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: - A COFESMAR, tem como objetivo solidarizar-se com outras 

Organizações, Associações ou Entidades, Publicas e Privadas, em ações de desenvolvimento 
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cultural da região, sempre que haja interesse para a promoção socia, económica e cultural de 

Ermidas-Sado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

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

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

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

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

ENTIDADE: LUS`ALMA – ASSOCIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO 

CULTURAL E ARTISTICA ------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Flower Power Fest - – Isenção do pagamento de taxas ---------------------------------  

REFERÊNCIA: INF.57/SAC/DCD/16 e Proc. 12/TL/RUIDO VIA PUBLICA /16    -------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do FLOWER POWER FEST nomeadamente concertos, 

promovidos pela LUS`ALMA, nos dias 11 A 13 de gosto de 2016 no Parque Central em Vila 

Nova de Santo André, através da isenção do pagamento das taxas do Licenciamento de ruído na 

via pública no valor de 86.68€. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: - A LUS`ALMA é uma associação sem fins lucrativos e tem 

como missão a promoção e divulgação de atividades de índole cultural, artística, recreativa, 

formativa e social, aberta a toda a população dos cinco concelhos da costa alentejana, e em 

colaboração com outras entidades locais, visando o desenvolvimento humano, social e cultural 

das comunidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

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

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública para cedência do direito à exploração de uma loja destinada a 

Mini-Mercado” sito na Costa de Santo André -------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. ---------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/14.03/2016 da Secção de Aprovisionamento e Património. -----  

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

PROPOSTA: Adjudicar ao Senhor Heliodoro Manuel Machado Gonçalves, pelo valor de 

225,00 € acrescido de IVA, à taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública a cedência do 

direito à exploração da loja destinada a Mini-Mercado. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Não houve mais interessados. -------------------------------------------------------  

2. A base de licitação era de 200,00€ acrescido de IVA, sendo os lances mínimos de 25,00€. -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação do Edifício dos Antigos Paços do Município. -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.14-02/2016 da Divisão de Administração Geral e Financeira, 

Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Revogar a deliberação camarária de 14 de julho de 2016, onde foi 

aprovado o procedimento por Hasta Pública para alienação do Edifício dos Antigos Paços do 

Município, sito na Praça Conde do Bracial em Santiago do Cacém. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o nº 1 do artº 169, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto Lei 4/2015, de 7 de janeiro.--------------------------------------  
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DOIS – Para reapreciação do processo de alienação do edifício dos Antigos Paços do Município, 

tendo em conta as opiniões expressas publicamente por diversos munícipes.  ---------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------  

ASSUNTO: Alienação do Edifício dos antigos Paços do Município---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Praça Conde do Bracial, em Santiago do Cacém. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.14-02/2016 da Divisão de Administração Geral e Financeira, 

Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Não efectuar a Hasta Pública, por efeito da revogação da deliberação de 14 de 

Julho de 2016, que aprovou a sua realização. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2015/2016 – Aprovação das listas definitivas das Primeiras 

Candidaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2016 – Informação nº 108/DEASS/2016 de 26 de julho. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM- Aprovar as Listas Definitivas das Primeiras Candidaturas a Bolsas de 

Estudo para o ano letivo 2015/2016 que se anexam, num total de 15 bolsas de estudo, das quais 

14 no valor mensal de 130,00 € (cento e trinta euros) cada e 1 no valor mensal de 65,00€, para o 

período de outubro de 2015 a julho de 2016, a que corresponde o valor total a cabimentar de 

18.850,00 € (dezoito mil oitocentos e cinquenta euros), devendo as bolsas ser liquidadas 

mensalmente e a/s primeira/s mensalidade/s paga/s até ao último dia do mês seguinte ao da 

afixação das listas definitivas. --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Artigos 1º, 4º, 6º, 11º, alíneas b), d) e e) do artigo 15º e 17º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. --------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2016/2017 – Abertura de Concurso ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/16 

– Informação nº 109/DEASS/2016 -------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2016/2017 seja de 35, das 

quais 8 destinadas a Primeiras Candidaturas e 27 a Renovações; ------------------------------------------  

Dois: considerar como área prioritária para 2016/2017 a Saúde; -----------------------------------------  

Três: que o quantitativo mensal da bolsa de estudo para o ano letivo 2016/2017 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; ----------------------------------------------------------------  

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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 DEASS 

declaração dos Serviços Sociais do respetivo estabelecimento de ensino/Direção Geral do Ensino 

Superior/outras entidades comprovativa do recebimento 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.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Normas de participação para a “Feira do Monte 2016”  ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 208/DTAET/2016 ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as seguintes normas de participação na “Feira do Monte” de 2016 

conforme documento em anexo.------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: Manter o intuito de melhoria que gradualmente se têm 

introduzido considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento; 

DE DIREITO: alínea e) nº 1 Art.º 33 do regime das autarquias locais aprovado pelo Lei 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respectivo 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 cinquenta minutos.------------------------------------------------------------------

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

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 
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________________________________________________ 

 


