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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE ---------------------------------  

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

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

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

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, 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.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

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

quarenta e um, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO  -----------------------------------  

ASSUNTO: Peditório Nacional – Agradecimento ---------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Divisão de Educação e Ação Social e Saúde ---------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício da Liga Portuguesa contra o Cancro no qual 

agradecem o apoio prestado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém aquando da 

realização do Peditório Nacional. -------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO – FPO  -------------------  

ASSUNTO: Campeonato do mundo de veteranos de orientação em BTT de 2013 e Etapa 

final da Taça do mundo de orientação em BTT de 2013 - Agradecimento --------------------  

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

REFERÊNCIA: Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício da Federação Portuguesa de Orientação no 

qual agradecem o apoio prestado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém à iniciativa 

atrás referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Treze/Dois Mil e Dezasseis.   -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: - Aprovar a Décima Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 

Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, 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 -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 

e Treze/Dois Mil e Dezasseis. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Décima Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 

Dois Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze, 

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 nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Execução de Pintura das Passadeiras da Av. D. Nuno Álvares Pereira – 

Aprovação da Conta Final -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero seis de dois mil e treze e 

Informação número cento e dezassete de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 

resumo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resumo da Conta Final -----------------------------------------------------------------------------------  

Execução de Pintura das Passadeiras da Av. D. Nuno Álvares Pereira ------------------------  

Contrato Inicial ..............................: 8.990,94 €  (IVA incluído) -----------------  

Faturado .......................................: 8.176,89 €  (IVA incluído) -----------------  
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Trabalhos a menos .........................: 814,05 €  (IVA incluído) -----------------  

Dois: Aprovar o auto de trabalhos a menos n.º 1 no valor de 814,05 €, IVA incluído. -----------  

Documentos que serão dados como reproduzidos em ata. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Reabilitação do Pavimento na Avenida D. Nuno Alvares Pereira - Conta 

Final -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero nove de dois mil e doze e 

Informação número cento e dezasseis de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 

resumo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resumo da Conta Final -----------------------------------------------------------------------------------  

Reabilitação do Pavimento na Avenida D. Nuno Alvares Pereira -------------------------------  

Contrato Inicial ..............................: 126.105,76 €  (IVA incluído) -----------------  

Faturado .......................................: 125.555,31 €  (IVA incluído) -----------------  

Trabalhos a menos .........................: 550,45 €  (IVA incluído) -----------------  

Dois: Aprovar o auto de trabalhos a menos n.º 1 no valor de 550,45 €, IVA incluído. -----------  

Documentos que serão dados como reproduzidos em ata. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Conta Final -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 

Informação número cento e quinze de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 

resumo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resumo da Conta Final – Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL --------------------  

Contrato Inicial ..............................: 302.720,03 €  (IVA incluído) -----------------  

Contratos Adicionais .....................: 3.639,08 €  (IVA incluído) -----------------  

Faturado .......................................: 291.071,96 €  (IVA incluído) -----------------  

Trabalhos a menos .........................: 15.287,15 €  (IVA incluído) -----------------  

Multa por violação do prazo ……..:  5.140,53€  -----------------------------------  

Dois: Aprovar o auto de trabalhos a menos n.º 1 no valor de 14.421,84 €, acrescido de IVA, 

no total de 15.287,15 €. -------------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que serão dados como reproduzidos em ata. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Execução da Envolvente da Casa de Convívio de Aldeia do Cano - Atraso 

na conclusão dos trabalhos – Sanção contratual ----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeia do Cano – Cercal do Alentejo --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos números zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e treze. 

Informação número cinquenta e seis de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a não aceitação do pedido de prorrogação de prazo efetuado pelo 

empreiteiro Consdep – Engenharia e Construção S.A. -------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a aplicação de multa contratual diária por violação do prazo da obra de 

Execução da Envolvente da Casa de Convívio de Aldeia do Cano, conforme cálculos anexos, 

sendo no valor de 38,99€/dia, nos primeiros 30 dias e no valor de 77,97€/dias nos restantes 

dias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um: A empreitada em referência deveria estar concluída em 11.10.2013. 

O empreiteiro apresentou um pedido de prorrogação de 45 dias, a título gracioso, que se junta 

em anexo alegando em sua defesa questões financeiras e questões relacionadas com os prazos 

de entrega dos fornecedores. -------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, no presente caso, constata-se que o atraso é da responsabilidade do empreiteiro, 

dado que este, apenas efetuou a encomenda ao fornecedor a 10 dias do prazo da obra.  ----------  

Para além desta situação, os trabalhos no terreno apenas foram iniciados hoje, dia 11.11.2013, 

com 31 dias de atraso, que corresponde a um valor total de 1.247,54€. -----------------------------  

O valor da sansão contratual a aplicar é provisório uma vez que os trabalhos se encontram a 

decorrer, sendo que após a conclusão dos mesmos será calculado o valor final da multa com 

base no número de dias de atraso e de acordo com os valores diários atrás mencionados.  ------  

Dois: n.º 1 do art.º 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008 de 29 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e dos 

Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -----------------------  

Uma abstenção, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Pavimentação de Ruas em Ermidas Sado - Receção Definitiva - Libertação 

de garantias --------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado  -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número vinte A de dois mil e oito e informação número cento e 

vinte de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------------------------  

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

PROPOSTA: Um: - Aprovar a liberação de 10% do valor da garantia bancária, referente ao 

5º ano do período de garantia e na sequência da realização da receção definitiva, sendo o valor 

da garantia a liberar de 216,01€ (duzentos e dezasseis euros e um cêntimo) que corresponde 

ao valor restante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: Um – Foi realizada dia 13-11-2013, a vistoria á obra em 

referência para efeitos de receção definitiva, tendo-se constatado que a mesma não continha 

anomalias imputáveis ao empreiteiro. --------------------------------------------------------------------  
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Estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da parcela restante 

correspondente á garantia bancária. -----------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Art.º 227º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de março, Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 

190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º, e Art.º 398º do atual Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LIDL & CIA.------------------------------------------------------------------------------ 

ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º GAR/07307396 do Banco BPI S.A, 

Sociedade Aberta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

LOCALIZAÇÃO: Entre a Rua dos Caliços e Estádio Municipal de Santo André – Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 01/2007 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º GAR/07307396 do Banco BPI S.A, 

Sociedade Aberta, referente à execução das infraestruturas entre a Rua dos Caniços e o 

Estádio Municipal, no valor de 257.694,12€ (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e 

noventa e quatro euros e doze cêntimos), ficando cativo o valor de 98.599,89€ (noventa e oito 

mil, quinhentos e noventa e nove euros e oitenta e nove cêntimos), que corresponde ao valor 

das obras por executar.  -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atentada execução das infraestruturas foi prestada a 

garantia bancária n.º GAR/07307396 do Banco BPI S.A, Sociedade Aberta, com o valor de 

570.100,00€ (quinhentos e setenta mil e cem euros).-------------------------------------------------- 

Foi aprovada em reunião de 18/02/2010, a redução do valor de 312.405,88€ (trezentos e doze 

mil, quatrocentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), tendo ficado cativo o valor de 

257.694,12€ (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro euros e doze 

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

No seguimento de nova deslocação da equipa técnica ao local, foi verificado que já foram 

solucionadas algumas anomalias detetadas em vistoria anterior.------------------------------------ 

Assim, deverá ser reduzida a garantia bancária bancária n.º GAR/07307396 do Banco BPI 

S.A, Sociedade Aberta, atualmente no valor de 257.694,12€ (duzentos e cinquenta e sete mil, 

seiscentos e noventa e quatro euros e doze cêntimos), de valor inicial de 570.100,00€ 

(quinhentos e setenta mil e cem euros), ficando cativos 98.599,89€ (noventa e oito mil, 

quinhentos e noventa e nove euros e oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------- 

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

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

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

ENTIDADE: SEGUNDO TRANSPORTES – SOCIEDADE COMERCIAL, LDA. --------  

ASSUNTO: Reversão dos lotes de terreno 3 e 4 do Loteamento Municipal da Zona de 

Indústria Ligeira – Expansão II de Ermidas Sado.  ------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos n.º 01.02-02/2006 e n.º 01.02-03/2006 da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a reversão dos lotes de terreno 3 e 4 do Loteamento Municipal 

da Zona de Indústria Ligeira – Expansão II de Ermidas Sado, inscritos na matriz sob os artigos 

1976º e 1975º, e descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, sob as 

fichas n.º 750/19970717 e 751/19970717, respetivamente, da freguesia de Ermidas Sado, 
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alienados em regime de propriedade plena por escrituras públicas de compra e venda 

celebradas em 30 de novembro de 2006, à empresa Segundo Transportes – Sociedade 

Comercial Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o solicitado pela requerente, e uma vez que esta 

não efetuou os pagamentos devidos relativos às prestações de 2ª a 5ª, e não cumpriu os prazos 

previstos para  início e conclusão das construções. -----------------------------------------------------  

Dois – Não há devolução de qualquer valor, uma vez que a adquirente não cumpriu com os 

pagamentos das prestações que constituíam o preço de aquisição ao Município, nem iniciou as 

construções que se propunham edificar sobre os referidos lotes. -------------------------------------  

Três - De acordo com as alíneas g) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e Cláusula Quarta dos Documentos Complementares anexos às respetivas 

Escrituras de Compra e Venda. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2013/2014 - apoio alimentar a crianças da Educação 

Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Fornecimento de refeições pelo 

Agrupamento de Escolas de Cercal --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 145/DEASS/2013, de 23/09/2013, processo SSC.23.1.3 da 

Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/ 2013. -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – manutenção, para o ano letivo 2013/2014, 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 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três -  que esse valor seja, para a entidade a seguir referida, o seguinte: ---------------------------  

Agrupamento de Escolas de Cercal -escalão A – 1,54 €; escalão B – 0,81 €; não carenciado – 

0,08€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

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

- Despacho n.º 11861/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------------------  

- informação prestada pela entidade fornecedora de refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino     

Básico (4º ano) daquele estabelecimento de ensino. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2013/2014 – Auxílios Económicos: Livros, Material 

Esccolar e apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas Prof. Arménio Lança, nº 1 de 

Santo André e nº 1 de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------   
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

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

Saúde/2013, informação nº 162/DEASS/2013 de 06/11/2013. ---------------------------------------  

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

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, relativo a novos 

pedidos constantes do anexo I, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------  

Dois – Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 29-08-2013 e de 23-10-

2013 relativos ao assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B para A, 

constantes no anexo II; --------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 

reavaliações, 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 e II a saber: ---------------------  

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 37,50 €, Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Santiago do Cacém 62,50 € e Agrupamento de Escolas nº 1 de Santo André 362,50 €, sendo o 

valor total de 462,50 €.--------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

- nºs 1, alínea c) e nº 2 do artigo 14º do Decreto-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 nº 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013 de 12 de setembro de 2013. -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 

Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013. ----------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 21 – Nave 2 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 

fruta e produtos hortícolas, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal 

de Taxas em vigor na área do Município. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 98/DDET/GAE/2013, 

anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 

Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013. ----------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 22 – Nave 2 do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Francelina Vieira da 

Silva Peres Costa, contribuinte n.º 162 000 537, para desenvolvimento da atividade 

económica de comércio de flores e outros, mediante o pagamento da taxa prevista no 

Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 99/DDET/GAE/2013, 

anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACEM --------------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1124.89 € (mil cento e vinte 

e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacem. -----------------------------  

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

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

DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com 

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

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 pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas onze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 

 


