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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

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

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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 oito, da 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 

Albano Pereira, por não ter estado presente. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DA FEIRA DOS SALDOS – JOANA 

SIMÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal --------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela organização, à Câmara 

Municipal pela colaboração e disponibilidade para realização da Feira dos Saldos no passado 

dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: OS KOTAS BIKE TEAM --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Isenção de Taxas --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 10/2014 do Serviço Municipal 

de Desporto da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 18/02/2014, referente ao ato administrativo de 

autorização de isenção do pagamento de licenciamento da prova Desportiva, no valor de 

15,35€ (quinze euros e trinta e cinco cêntimos) ao abrigo nº 2 do Artº 6º do Regulamento de 

Taxas, relativo à realização da 5ª Maratona BTT “Rota do Casqueiro”, no dia 23 de fevereiro 

de 2014, praticado pelo Presidente da Câmara, Álvaro Beijinha, em 27 de fevereiro de 2014. 

FUNDAMENTOS: 1. Considerando a importância que a Associação de Ciclismo do Distrito 

de Setúbal e a Associação “Os Kotas Bike Team”, tem revelado na dinamização e promoção 

da atividade desportiva, nomeadamente na modalidade de BTT e Atletismo, constituindo um 

elemento de importância significativa no processo desenvolvimento sustentado do Município 

de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  

Este tipo de evento, são importantes para a região e Instituição que os desenvolve, dando-lhe 

notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 

região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Com mais de 500 participantes inscritos a 5ª Maratona BTT “Rota do Casqueiro”, revela-se de 

extrema importância para a economia local, dado que muitos betetistas fazem-se deslocar em 

família optando por pernoitar nas unidades hoteleiras do Concelho. --------------------------------  

2. É competente para a isenção de Taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no nº 

2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------------  

3. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de viatura de recolha de recolha de R.S.U. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero dois, do ano de dois mil e catorze, da Secção 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento de consultas aos cocontratantes do 

Acordo Quadro de Veículos, Automóveis e Motociclos – Lote 13 – (Aquisição de veículos 

pesados de mercadorias, chassis-cabine, para construção e trabalhos pesados), celebrado pela 

Agência Nacional de Compras Públicas E.P.E. /ANCP), para aquisição de uma viatura de 

recolha de recolha de resíduos sólidos urbanos, com um preço base de 154 450,00 €, a que 

acrescerá o I. V. A. à  taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar o convite e o caderno de encargos, documentos que serão dados como 

reproduzidos em ata. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves, ----------------------------------------------------------------  

Vogal – Eng. Nuno Franco, --------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Eng. Silvia Barros, --------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Eng.ª Susana Espada, ------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Sr. Octávio Gonçalves. ----------------------------------------------------------------  

Quatro – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Nuno 

Franco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a  Câmara 

Municipal, no uso de competência própria, estabelecida na alínea b) do nº 1 do artº 18º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea f) do 

nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nas alíneas f) e dd) do nº 1 do 

art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Um voto contra, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Paulo Gamito foi apresentada a 

seguinte declaração de voto: “Voto contra não a aquisição em si, mas porque não vejo 

explicados os benefícios decorrentes de renovar a frota, e existindo alternativas à aquisição, 

porque não analisar e ter em conta outras opções que não a aquisição”. ----------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 3/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 

Administração Urbanística, documento que é dado como reproduzido em ata. --------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 

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

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

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

ASSUNTO: Atribuição de Topónimo e Números de Polícia – Santa Cruz --------------------  

LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém  ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 39/DOGU/SAU/2014 – Processo 18-STC/2013 – Toponímia, 

da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Topónimos  e números de polícia para as seguintes artérias: ---------  

Largo da Igreja -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Travessa da Cordeira  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Rua 25 de Abril – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A. -----------------------------------------------------  

Rua do Menino do Freixo: 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ---------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Atribuição de Números de Polícia – Rua Camilo Castelo Branco – Santiago 

do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém  ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 40/DOGU/SAU/2014 – Processo 132-STC/2013 – 

Toponímia, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os números de polícia para a Rua Camilo Castelo Branco: ---------------  

Rua Camilo Castelo Branco: 18, 21, 23. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Santiagro/2014 – Patrocínios. ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um - zero seis, do ano de dois mil e catorze, da 

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

APRESENTANTE: Senhor vereador Albano Pereira. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento com vista à obtenção de patrocínio 

para a Santiagro/2014, a realizar de 30 de maio a 1 de junho, em Santiago do Cacém, junto 

das principais cervejeiras nacionais.  ---------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2014-02-27                                                                                                        Pág. 4 

Dois -  Efetuar convites às seguintes entidades: ---------------------------------------------------------  

- UNICER BEBIDAS, SA. E ------------------------------------------------------------------------------  

- SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, SA. -------------------------------------  

Três – Que em troca do patrocínio a obter, o Município ceda à entidade que vier a ser 

escolhida as seguintes contrapartidas:   -------------------------------------------------------------------  

- O exclusivo da venda de bebidas aos expositores de bares e restaurantes presentes na 

Santiagro/2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- A promoção e divulgação do logótipo no programa oficial da feira; -------------------------------  

- A possibilidade de colocação de até quatro faixas publicitárias no Picadeiro Principal de 

concursos e espetáculos equestres; ------------------------------------------------------------------------  

- A possibilidade de colocação de até três insufláveis no recinto da feira; --------------------------  

- A possibilidade de instalação de um ou dois postos de venda de produtos exclusivos na zona 

de bares e tasquinhas.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Quatro – Que o critério de seleção do patrocinador seja o da proposta de valor mais elevado. 

Cinco – Que o júri que irá analisar e avaliar as propostas tenha a seguinte constituição: ---------  

Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves; ----------------------------------------------------------------  

Vogal – Drª Maria Helena Lourenço; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal – Drª Alexandra Gonçalves ------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Sr. Octávio Gonçalves -----------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Sra. Dora Moreira  ----------------------------------------------------------------------  

Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente, seja substituído pela vogal Drª Maria Helena 

Lourenço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea ff) do nº 1 do artº 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

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

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

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

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

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

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 

 


