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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE --------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 quarenta 

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

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

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

ENTIDADE: ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Reorganização Administrativa do Território  ---------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da proposta de Reorganização Administrativa no Município 

de Santiago do Cacém, apresentada pela Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território, à Assembleia da Republica conforme previsto no artº 14 nº 3 da 

Lei nº 22/2012 de 30 de maio. -----------------------------------------------------------------------------  

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

A partir deste momento eram dez horas e trinta minutos, verificou-se a ausência do 

Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PORTUGAL – SECRETARIO DE ESTADO DAS 

OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ----------------------------------  

ASSUNTO: Subconcessão do Baixo Alentejo – Consequências da Suspensão das Obras 

no IP8/A26 – Pedido de visita ao Local. 

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do oficio enviado pelo Secretário de Estado das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicação, relativamente ao assunto em epígrafe. ---------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -----------  

ASSUNTO: Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013. ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Coimbra ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da tomada de posição do conselho diretivo da ANMP sobre a 

proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013, proposta à reunião do Conselho Geral 

realizado em 15 de novembro de 2012. ------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2012-11-22                                                                                                           Pág. 2 

ENTIDADE: HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO EPE --------------------------------  

ASSUNTO: Extinção do Hospital do Litoral Alentejano EPE -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da circular informativa datada de 06 de novembro de 2012, 

sobre a extinção em 31 de outubro ultimo do Hospital do Litoral Alentejano EPE e que no seu 

lugar foi criado a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E, resultado da 

publicação do Decreto-Lei nº 238/2012, de 31 de outubro. -------------------------------------------  

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

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

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

Doze/Dois Mil e Quinze. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Mil e Doze/Dois Mil e Quinze, 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 e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  

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

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

ASSUNTO: Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Doze/Dois Mil e Quinze. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Doze/Dois Mil e Quinze, 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 e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  

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

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

ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze. ------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  
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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 e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com António Dâmaso Chainho. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do orgão executivo; -------------------  

Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 

Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente  

renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 

Portuguesa da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 

público excecional tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------  

A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém implementada 

desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa numa comunidade 

com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao Mestre da Guitarra 

Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do Cacém. ----------------------  

Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento da 

música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a orientação do 

Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos. -----------------------------------------  

António Chainho, natural da freguesia de S. Francisco da Serra, desde os anos sessenta que 

mostrou o seu virtuosismo nas doze cordas da guitarra, chamando os maiores artistas para 

cantar consigo, confirmando que a sua missão é levar pelos quatro cantos do Mundo a música 

da sua guitarra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra, o mestre António Chainho é uma mais 

valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  

O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no art.º 

19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; -----------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento. ---  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

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

Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 

eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 

eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à 

política de contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------   

Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 

conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 

reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 

Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ------------------------------------------  

O nosso sentido de voto não tem a ver com pessoas individualmente consideradas.” ------------  

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com Manuel Domingos. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -------------------  

 Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel Domingos 

contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente renovável, tendo 

por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 

público excecional tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------  

A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém implementada 

desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa numa comunidade 

com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao Mestre da Guitarra 

Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do Cacém. ----------------------  

Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento da 

música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a orientação do 

Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos. -----------------------------------------  

Manuel Domingos, ligado à freguesia de Vale de Água onde viveu em criança, correu o 

Mundo como acompanhante de reconhecidos nomes do fado.----------------------------------------  

Leciona ao lado do Mestre António Chainho, na Escola da Guitarra Portuguesa desde a sua 

abertura à população até à presente data. -----------------------------------------------------------------  

Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra o professor Manuel Domingos é uma 

mais valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  
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O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no art.º 

19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; -----------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento. ---  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

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

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

Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 

eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 

eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à 

política de contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------   

Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 

conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 

reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 

Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ------------------------------------------  

O nosso sentido de voto não tem a ver com pessoas individualmente consideradas.” ------------  

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

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

ASSUNTO: Festa de Natal da Educação Pré-Escolar – Ano de 2012. --------------------------  

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

REFERÊNCIA: 30.7 Programas e Iniciativas do Serviço de Educação, informação número 

170/DEASS/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do programa para a Festa de Natal da Educação Pré-Escolar 

no ano 2012, documento que será dado como reproduzido em ata. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Dar continuidade à iniciativa Festa de Natal da Educação Pré-Escolar, 

promovida pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 da artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação 

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

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

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

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

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santo André -----------------------  

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

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

Saúde/2012, informação nº 171/DEASS/2012 de 12/11/2012. ---------------------------------------  

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

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

e/ou material escolar) à criança e à aluna do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativos a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  

Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos as verbas 

para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e à aluna do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – 

escalão A, constantes no anexo I a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 100,00€ 

(cem euros), sendo o valor total de 100,00€ (cem euros). --------------------------------------------  

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

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

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

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Alvalade Sado, Santiago do Cacém e  

Santo André -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Saúde/2012, informação nº 164/DEASS/2012 de 29/10/2012. ---------------------------------------  

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

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

e/ou material escolar) à criança e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  

Dois: Reformar a deliberação da Câmara Municipal datada de 04.10.2012, por motivo de 

alteração de escalão, de B para A, constante do 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 à criança 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 de Alvalade Sado 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), Agrupamento de 

Escolas de Santiago do Cacém 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de 

Escolas de Santo André 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor total 

de 87,50€ (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------  

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

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: Ação Social Escolar – 2012/2013 – apoio alimentar a crianças da Educação 

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

Casas do Povo de Abela e de S. Domingos ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 167/DEASS/2012, de 05/11/2012, processo SSC.23.1.3 da 

Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/2012. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: manutenção, para o ano letivo 2012/2013, 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: ---------  
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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 as entidades a seguir referidas, o seguinte: -------------------------  

Casa do Povo de Abela – escalão A – 2,70€; escalão B – 1.97€; não carenciado – 1,24€, ------  

Casa do Povo de S. Domingos - escalão A – 3,80€; escalão B – 3.07€; não carenciado – 

2,34€, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Número 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ---------------------------  

Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de setembro; ---------------------------------------------------------  

Informação prestada pela entidade fornecedora de refeições às crianças da Educação Pré-

Escolar e aos alunos do 1º  Ciclo do Ensino Básico daquele estabelecimento de ensino. ---------  

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 45/SAC/DCD/2012 do Serviço de Ação Cultural da Divisão 

de Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez euros) para a Casa 

do Povo de Alvalade destinada a apoiar as atividades culturais e recreativas a desenvolver no 

presente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 

setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------  

2. A Casa do Povo de Alvalade para além da vertente social, apoiada através de acordos de 

cooperação com a segurança social desenvolve paralelamente atividades de índole cultural e 

recreativa, cujos custos são suportados pela casa do Povo. --------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 17/DOGU/SAU, de dois mil e doze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, documento 

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

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

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 
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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 onze horas e dez minutos.------------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


