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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSETE -----------------------------------------  

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

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezassete, 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. --------------------------  

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

------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de março do 

corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.106.406,17 € (dois milhões cento e seis mil 

quatrocentos e seis euros e dezassete cêntimos). --------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 248.967,99 € (duzentos e quarenta e oito mil 

novecentos e sessenta e sete euros e noventa e nove cêntimos). --------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Pavimentações de Vias Municipais – Adjudicação----------------------------------  

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

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

informação número trinta e cinco de dois mil e dezassete da Divisão de Projeto e Obras. -------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa à empresa 

Construções J.J.R. & Filhos, S.A., pelo valor de 369.642,30€, acrescido de IVA no valor de 

22.178,54 €, totalizando 391.820,84 € (trezentos e noventa e um mil oitocentos e vinte 

euros e oitenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------- 
2017 

----------------------------------------- S/ IVA IVA C/ IVA 

 

Conservação e Manutenção 

de arruamentos em Santiago 

do Cacém Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2016/113 

 

99.667,49 € 5.980,05 € 

105.647,54 € (cento e cinco 

mil seiscentos e quarenta e 

sete euros e cinquenta e 

quatro cêntimos) 

 

Conservação e Manutenção 

de arruamentos em Santo 

André 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2016/114 

 

 

226.321,97 

€ 

 

13.579,32 

€ 

 

239.901,29 € (duzentos e 

trinta e nove novecentos e 

um mil e vinte e nove 

cêntimos) 

Conservação e Manutenção 

de arruamentos em Ermidas 
27.715,46 € 1.662,93 € 

29.378,39 € (vinte e nove 

mil trezentos e setenta e oito 
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Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2016/115 

 

euros e trinta e nove 

cêntimos) 

Conservação e Manutenção 

de arruamentos em Alvalade  

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2016/116 

 

7.471,34 € 448,28 € 

7.919,62 € (sete mil 

novecentos e dezanove 

euros e sessenta e dois 

cêntimos) 

Conservação e Manutenção 

de arruamentos em Santa 

Cruz 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2016/117 

 

8.466,04 € 507,96 € 

8.974,00 € (oito mil 

novecentos e setenta e 

quatro euros) 

    

TOTAL 
369.642,30 

€ 

22.178,54 

€ 

 

391.820,84 € (trezentos e 

noventa e um mil oitocentos 

e vinte euros e oitenta e 

quatro cêntimos)  

 

DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele mencionadas. 

FUNDAMENTOS: UM – No seguimento da deliberação camarária adotada em reunião de 

19 de janeiro de 2017, foi aberto procedimento de concurso público para a execução da 

empreitada de Pavimentações de Vias Municipais, a qual teve a análise de propostas no dia 

17.02.2017, tendo sido elaborado o relatório preliminar. ----------------------------------------------  

DOIS - Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes, da 

qual não houve pronúncias. --------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Trata-se de um contrato escrito. ---------------------------------------------------------------  

QUATRO – A execução da obra, está prevista em PPI para 2017 de acordo com o seguinte: 

CINCO - Ao abrigo do Artº 123º, Artº 147º, Artº 148º, e alínea d) do n.º 1 do Artº 95º do 

Códigos dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008, de 29 de janeiro). -----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1) – Lista de 

Erros e Omissões -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

informação número trinta e seis de dois mil e dezassete da Divisão de Projeto e Obras. ---------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: 1- Ratificar o meu ato administrativo 02-03-2017 para aprovar: a não aceitação 

da lista de erros e omissões apresentada pela Consdep – Engenharia e Construção S.A. e os 

esclarecimentos a prestar acerca da mesma, relativamente ao procedimento de Ampliação e 

Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1). -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Da análise dos serviços técnicos da Câmara Municipal à lista de erros 

e omissões apresentada pela Consdep – Engenharia e Construção S.A., considerou-se não 

resultarem alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso, sendo apenas 

necessário esclarecer algumas questões colocadas. -----------------------------------------------------  
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2- Artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos e n.º 3 do Artigo 35.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro.  --------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ECONÓMICA CRL. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração Simplificada e 1ª Fase das Obras de Urbanização – Loteamento 

Municipal da Courela do Baleizão – Vila Nova de Santo André – Santo André. ------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão – Vila Nova de Santo 

André – Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 01/2016 datado de 25/01/2016 da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: 1- Aprovar o desenho urbano da alteração simplificada (3%) e a 1ª fase das 

obras de urbanização, do Loteamento Municipal da Courela do Baleizão lotes 25,26,27 e 28 – 

Vila Nova de Santo André – Santo André, prédios descritos na Conservatória do Registo 

Predial sob os n.ºs 4683/20131129, 4684/20131129, 4685/20131129 e 4686/20131129, e 

inscritos na matriz predial urbana sob os artigos n.ºs 6878, 6879, 6880 e 6881, respetivamente, 

da freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

A alteração consiste na divisão dos lotes 25, 26, 27 e 28, com aumento do número de lotes 

totais em 4 lotes, passando de 65 para 69 lotes; aumento do número de fogos totais em 4, 

passando de 286 fogos para 290 fogos; diminuição de 30 m
2
 de área total de implantação, 

passando de 19.860,00 m
2
 para 19.830,00 m

2
; diminuição de uma área total de construção do 

último piso em 290,00 m
2
, passando de 16.060,00 m

2
 para 15.770,00 m

2
; diminuição de uma 

área total de construção em 320,00 m
2
, passando de 49.690,00 m

2
 para 49.370,00 m

2
, 

conforme memória descritiva e planta síntese em anexo. ----------------------------------------------  

2 - Aprovar a isenção das taxas no valor de 1.402,90€ (mil quatrocentos e dois euros e 

noventa cêntimos) de acordo com a norma regulamentar prevista no artigo 8.º n.º 2 alínea c) e 

artigo 17.º do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  

3 - Aprovar a apresentação de garantia bancária autónoma à primeira solicitação, no valor de 

1.115.396,00€ (um milhão cento e quinze mil trezentos e noventa e seis euros) referente à 1ª 

fase das obras de urbanização.  ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

na sua atual redação: “As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do n.º de 

lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação do 

número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações 

constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são aprovadas 

por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, 

sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”. -------------------------  

Nos termos da alínea b) do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara 

Municipal deliberar sobre o pedido. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MARINHO --------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento de prestações de Direito de Superfície em atraso – Lotes n.º 6 e 

12 da Z.I.L. Exp. 0 de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 154/DAGF/PAT/1998 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no valor 

de 6.346,71€ (seis mil trezentos e quarenta e seis euros e setenta e um cêntimos), acrescido 

dos respetivos juros de mora, em prestações mensais no valor mínimo de 450,00€, até 

cumprimento do valor em dívida. -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - O requerente é superficiário dos lotes n.º 6 e 12 da Z.I.L., Exp. 0 em 

Vila Nova de Santo André, tendo sido lavradas as competentes escrituras em 18 de janeiro de 

1989 (com o G.A.S.) e em 17 de fevereiro de 2000. O superficiário ficou obrigado a pagar a 

título de preço, uma prestação anual, durante o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. 

2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície do Lote nº 6 desde o ano de 

2008 até ao ano de 2016 e relativamente ao Lote nº 12 desde o ano de 2011 a 2016, assim 

como, os respetivos juros de mora. -----------------------------------------------------------------------  

3 - De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02/DOGU/SAL, de dois mil e dezassete, da Secção de 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO: da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014. -------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2016/2017 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 

Ciclo – livros e material escolar – Atribuição e transferência de verba para os 

Encarregados de Educação das crianças e alunos que frequentam os Agrupamentos de 

Escolas de Santiago do Cacém e Professor Arménio Lança  --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde informação nº 

25/DEASS/2017, de 23 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba 

para aquisição de livros e material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo, 

constantes do Anexo I; --------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Transferir as verbas para os Encarregados de Educação, das crianças e dos alunos 

carenciados – escalão A e B, dos Agrupamentos de Escolas de: Santiago do Cacém 50,00 € e 

Professor Arménio Lança 75,00 €, sendo o valor total de 125,00€. ----------------------------------  

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, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do  Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho; ------------------------------------------------------------------------------  

- alínea hh), nº 1, artº 33º, da Lei nº 75/2013, 12 de setembro. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO DINAMIZADOR DO DESPORTO OS KOTAS BIKE TEAM  ----  

ASSUNTO: Isenção de Taxa da Licença de - 1º Trail da primavera e Caminhada Dia da 

Mulher --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. 14/DCD/SMD/17. 31.1.1 e Proc. 04/TL/CAMINHADA/17   ------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do, “1º Trail da primavera e Caminhada Dia da Mulher” 

promovida pelo Grupo Dinamizador do desporto Os Kotas Bike Team no dia 12 de março de 

2017, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de Caminhada no 

valor de 16.26€.    --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: - O Grupo Dinamizador do Desporto Os Kotas Bike Team, 

tem-se revelado uma coletividade importante na dinamização e promoção da atividade 

desportiva, nomeadamente BTT e Atletismo, constituindo-se como elemento de importância 

significativa no processo de 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. Esta prova revela-se de extrema importância para a economia local. -----------------------  

De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------  

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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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, Álvaro Beijinha. ------------------------------------------------------------------  

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

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

reunião pelas onze horas e vinte e cinco minutos.-------------------------------------------------------

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

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

 

________________________________________________ 


