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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE CATORZE DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE ------------------------------------------  

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

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e treze, 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 votação a ata nove de reunião 

anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------  

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

 

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

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

ASSUNTO: Estatuto do Direito de Oposição – Relatório referente ao ano de 2012. --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número sessenta e seis de dois mil e dois do Gabinete de Apoio à 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Deliberação sobre o teor do Relatório do Direito de Oposição referente ao ano 

de 2012, documento que será dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1 do artigo 10º da Lei nº 24/98, de 26 de maio. ----------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Revisão de Preços Definitiva --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove e Informação número vinte 

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

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

PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor de 

109.204,01€, acrescido de IVA (6.552,24€), que perfaz um total de 115.756,25€ (cento e 

quinze mil setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) e que corresponde a 

todos os autos referentes ao contrato inicial e contratos adicionais n.º 1 e 2, conforme cálculos, 

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

FUNDAMENTOS: Um: Foram efetuadas 4 revisões de preços provisórias (em 18.03.2010, 

20.05.2010, 21.10.2010 e 07.04.2011) no valor total de 112.248,22€, acrescido de IVA e cujo 

valor foi devidamente faturado pelo empreiteiro. -------------------------------------------------------  

Dois: Tendo em conta que já havia sido faturado o valor total de 112.248,22€, acrescido de 

IVA, no total de 118.783,47€ deverá o empreiteiro remeter nota de crédito no valor do 

diferencial 3.044,21€, acrescido de IVA (182,65€), que perfaz um total de 3.226,86€ (três mil 

duzentos e vinte e seis euros e oitenta e seis cêntimos).   -------------------------------------------  

A obra está prevista em PPI com o objetivo 3.3.1.1.3. e projeto n.º 2008/076.  --------------------  
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Dois: Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 

de janeiro e ponto 3.5 do caderno de encargos. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Saúde/2013, informação nº 40/DEASS/2013 de 27/02/2013. -----------------------------------------  

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

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

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

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

Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência da reavaliação as verbas para 

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

escalão A, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

50,00€ (cinquenta euros), sendo o valor total de 50,00€ (cinquenta euros). ----------------------  

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,  

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Processo número 31.1.1 com a informação número 15/2013, da Divisão 

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

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação número 15/2013, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Proceder à isenção das taxas de ruído no valor de 14,69€ (catorze euros e 

sessenta e nove cêntimos) referente à iniciativa a promover pela Junta de Freguesia de Santo 

André no dia 17 de março de 2013. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Esta proposta fundamenta-se pelo facto de todas as mais-valias 

financeiras geradas pelo evento reverterem a favor da Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de Santo André. Estas receitas extraordinárias assumem um papel decisivo para a 

sobrevivência das forças vivas do Concelho em virtude da crise que atravessamos, sem estas a 

Missão Voluntária da Associação poderá estar em causa. ---------------------------------------------  

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

do Artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Preçário de entrada na “Santiagro 2013” e cedência de convites a 

expositores e instituições convidadas -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 03/GAV/2013 ---------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar os valores de: -----------------------------------------------------------------  

a) Ingressos de entrada (diário) 2,00€ --------------------------------------------------------------------  

b) Ingresso de entrada (para os três dias) 4,00€ ---------------------------------------------------------  

2. Aprovar a cedência de convites: ------------------------------------------------------------------------  

a) Expositores e tasquinhas: 5 unidades por cada Stand de 3m x 3m ou Tasquinhas. -------------  

b) Entidades: 3 unidades por cada instituição convidada. ---------------------------------------------  

c) Restaurantes: 8 unidades por cada espaço de restauração. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Manter uma importante fonte de receita, potenciando 

igualmente uma solução mais economicamente adequada ao poder de compra dos cidadãos; 

manter a cedência a título gratuito de convites aos expositores e instituições convidadas; -------  

De Direito: Artº 64 nº 1 alínea j) da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

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

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 06 e 07/DOGU/SAU, de dois mil e treze, 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. -----------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CONTROLCLIMA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LDª e MÁRIO ANDRÉ PEREIRA MILHARADAS ----------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento nº 04/2013, em nome de Controlclima, Importação 

e Exportação de Equipamentos Ldª e Mário André Pereira Milharadas sito em 

Loteamento da Estrada ao Redor - Lote 41- Frações  A e  B – Vila Nova de Santo André 

LOCALIZAÇÃO: Lote 41 – Frações A e B – Loteamento da Estrada ao Redor – Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 04/2013 em nome de Controlclima, Importação e Exportação de 

Equipamentos Ldª e Mário André Pereira Milharadas. ------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 04/2013, para o lote 41 – Frações A e B, 

Loteamento da Estrada ao Redor – Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, 

prédio descrito na Conservatória do registo Predial sob os nºs 3145/19961025 (fração A) e 

3145/19961025 (fração B), e inscrito na matriz com o artigo 6631-P, da freguesia de Santo 

André, conforme memória descritiva e planta síntese, documento que será dado como 

reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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A alteração consiste no aumento da altura máxima da edificação de 8,50m para 9,50m; 

possibilidade de utilização de área de sótão para fins não habitacionais e criação de polígonos 

de implantação para mais anexos a tardoz.  --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do nº3 do Artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

sua atual redação, e artigo 18º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas foram 

notificados os proprietários dos restantes lotes por meio de edital.  ---------------------------------  

Nos termos do nº 4 do artigo 27º, e 23º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara 

Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência por arrendamento de um espaço destinado a estabelecimento 

comercial no Parque Central de Vila Nova de Santo André --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03-04.01/2013 da Secção de Aprovisionamento e Património.  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar o relatório de análise das propostas, elaborado pelo júri do 

concurso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Adjudicar a cedência por arrendamento de um espaço comercial (Reg. sob o artº 2747), 

destinado a Restauração e Bebidas (Misto), a Global H – Gestão Hoteleira, Unipessoal Lda, 

pelo valor de 1.000,00 € (mil euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; ---------------  

Três – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que será dado como 

reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 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 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 nove horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 


