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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE -------------------------------------------  

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

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 

Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 

Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 

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

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

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta e 

quatro, de reunião anterior a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 

ANDRÉ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  --------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e oito do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2 450,99 € (dois mil 

quatrocentos e cinquenta euros e noventa e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santo André.--------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------   

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Santiago do Cacém  ------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2012, informação nº 132/DEASS/2012 de 04/09/2012. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 

e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativos a novos 

pedidos constantes do Anexo I, documento que é dado como reproduzido em ata.  ---------------  

Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas, relativo a novos pedidos, atrás previstos, as 

verbas para livros e/ou material escolar, destinadas às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e 

do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de 
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Santiago do Cacém 262,50 € (duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos) sendo o 

valor total de 262,50 € (duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ------------------  

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 e 

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Preço de venda das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 

refeitórios escolares das Escolas Básicas do Município de Santiago do Cacém – 

2012/2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 Refeitórios Escolares Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2011, informação nº 134/DEASS/2012 de 04.09.2012. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Fixar o preço das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 

refeitórios escolares das Escolas Básicas do Município de Santiago do Cacém em 4,10€ 

(quatro euros e dez cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 

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

- nº 2 do artigo 8º do Decreto-lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ---------------------------------  

- Portaria nº 421/2012 de 03 de agosto, publicada no D.R. de 4 de setembro; ---------------------  

- nº 5 do artigo 3º do despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pelo despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, e pelo despacho nº 

12284/2011, de 19 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

de Santo André N.º 2, N.º 3 e N.º 4 – Transferência de Verbas para Funcionamento: ano 

letivo 2012/2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação 

nº 135/DEASS/2012 de 04/08/2012 ----------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Educação ------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Transferir, para as Associações de Pais das Escolas do Ensino Básico de 

Santo André N.º 2, N.º 3 e N.º 4 a verba anual destinada a comparticipar o pagamento das suas 

funcionárias que assegurarão no ano letivo 2012/2013 o funcionamento dos respetivos 

Refeitórios Escolares no valor total de 88 235,64 € (oitenta e oito mil duzentos e trinta e cinco 

euros e sessenta e quatro cêntimos), a que corresponde o valor de 29 411,88€ (vinte e nove 

mil quatrocentos e onze euros e oitenta e oito cêntimos) por Associação, conforme documento 

que é dado como reproduzido em ata.  -------------------------------------------------------------------  

DOIS - O período a abranger é de setembro de 2012  a agosto de 2013; ---------------------------  
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TRÊS – a verba, a que corresponde o valor mensal de 2.450,99 € (dois mil quatrocentos e 

cinquenta euros e noventa e nove cêntimos), deverá ser mensalmente transferida para a conta 

bancária de cada uma das três Associações de Pais. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei N.º 159/99, de 14 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 três 

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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas dez horas e vinte e cinco minutos.--------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


