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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE -------------------------  

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e catorze, 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 quatro da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.----------------------------------  

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

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

ENTIDADE: STAL – COMISSÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DAS 

AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------  

ASSUNTO: Moção aprovada em Plenário Geral de trabalhadores realizado no dia 13 de 

novembro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor da Moção aprovada no Plenário Geral de 

Trabalhadores realizado no dia 13 de novembro de 2014 em Santiago do Cacém, no “Dia da 

Indignação, Ação e Luta”sobre os temas: ----------------------------------------------------------------  

. Pelo aumento dos salários e pensões, pelas 35 horas semanais para todos, em defesa da 

contratação coletiva, pelo direito ao trabalho com direitos”; ------------------------------------------  

. “Derrotar o Governo PSD/CDS – demissão do Governo, dissolução da Assembleia da 

República e eleições antecipadas”. ------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: URBIFONTES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO LDA --------------------  

ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Arneiro Novo – Aldeia de Santo André – Santo André. ----------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 06/2003 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística e requerimento nº 1004 de 29/05/2014. ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

Garantia Bancária nº 125.02.0972627 do Millennim BCP, no valor de 161.200,00€ (cento e 

sessenta e um mil e duzentos euros), com o valor ainda cativo de 16.120,00 € (dezasseis mil 

cento e vinte euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, 

deslocou-se ao local, uma equipa técnica da Câmara Municipal, no dia 22/10/2014, tendo 

verificado que estão reunidas as condições para que seja efetuada a receção definitiva das 

obras e libertada a garantia bancária. ---------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, considera-se que deverá ser aprovada a receção definitiva das obras de 

urbanização e a libertação da totalidade da garantia bancária, uma vez que já decorreu o seu 

prazo de garantia e se verificou que as obras se encontram em condições de serem 
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rececionadas, nos termos do nº 5 do artº 54º e 87º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Iniciativa de Natal – “No Natal Compre no Comércio Tradicional”------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 14.4.5/1 – nº 7 / Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

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

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a realização da iniciativa “No Natal Compre no Comércio 

Tradicional” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar as seguintes ações, a incluir nesta iniciativa: ----------------------------------------------  

a) Feira de Natal no Mercado Municipal de Santiago do Cacém de 17 a 20 de dezembro com 

participação de artesãos, produtores locais e associações; ---------------------------------------------  

b) Animação de Rua – conforme informação 82/DSCT/2014; ---------------------------------------  

c) Apoio à Associação de Comércio e Serviço do Distrito de Setúbal – Delegação de Santiago 

do Cacém com a oferta de bilhetes de cinema no Auditório Municipal António Chainho 

(AMAC), por cada 30€ em compras nas lojas aderentes do Comércio Local ao passatempo 

“Cabazes de Natal” ------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Garantir a divulgação da Iniciativa, pelos meios disponíveis na Autarquia, e com a 

execução de livros de senhas para a passatempo e cartazes para as lojas aderentes. ---------------  

3. Aprovar que a troca de senhas por bilhetes de cinema possa efetuar-se durante todo o ano 

de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Dinamização do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 

dinamização do comércio local e divulgação do artesanato e produtos locais; ---------------------  

De direito: 1. alínea ff) do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------  

2. artigo 9º do despacho nº 1657/2013, publicado na segunda série do diário da republica de 

28 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2014/2015 – Pedido de transporte escolar para o 

aluno Bernardo Ribeiros Nunes do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de 

Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: SR.23.6 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e Informação 

nº 177/DVQP/2014, de 14/11/2014. ----------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Comparticipar mensalmente o transporte escolar – na modalidade de transporte 

coletivo do aluno do 4º ano de escolaridade Bernardo Ribeiro Nunes, no percurso Ermidas 

Sado (local de residência) – Alvalade (local do estabelecimento de ensino que frequenta), 

correspondente ao código do transporte 03/04 menor, até ao final do presente ano letivo 

(junho/2015). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Alínea gg) do nº 1 do artigo 32º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

2. Decreto Lei nº 299/84, de 5 de setembro; -------------------------------------------------------------  

3. E-mail remetido pelo Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade, datado de 

01/09/2014, a explicar as razões da mudança de estabelecimento de ensino.-----------------------  
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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 

 

 

__________________________________________ 

 


