
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2016-03-24                                                                                                       Pág. 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ------------------------  

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

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dezasseis, 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, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente 

Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, 

a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente e do Senhor Vereador Paulo Gamito. -----   

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

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 onze de 

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

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada as ausências da Senhora Vice-

Presidente e do Senhor Vereador Paulo Gamito. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de consultoria na área 

da modernização administrativa. -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero nove, tipo zero três, do ano de dois mil e dezasseis, 

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

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

PROPOSTA: Um – Emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços de  consultoria na 

área da modernização administrativa. --------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o estabelecido no artigo 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 

de maio, e tendo em consideração que: -------------------------------------------------------------------  

.Se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público e da inexistência de 

pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

.Será dado cumprimento às regras da contratação pública através da abertura de procedimento 

por ajuste direto, nos termos do previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 20º do CCP, (para valores 

inferiores a 75 000,00 €), com consulta a várias empresas da especialidade (4); ------------------  

.Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 

inserta na Requisição Interna nº …, do corrente ano; --------------------------------------------------  

.Não haver lugar à aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do art.º 2º e art.º 4º da 

Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, em virtude de se tratar de contrato com objeto e contraparte diferente de 

celebrados em anos anteriores; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE   -----------------------------------  

ASSUNTO: Baile – Isenção do pagamento de taxas  -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc.15/SAC/DCD/16. 32.1.1 e Proc. 27/TL/ Diversão Provisória /16  -------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização de uma Baile, promovido pelo Vitória Futebol Clube 

Ermidense na Sede do Clube a realizar no dia 26 de março de 2016 das 21h às 04h, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de 

Diversão Provisória no valor de 27.40€.    ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: - O Vitória Futebol Clube Ermidense, tem por fins a 

promoção desportiva e cultural dos seus associados e população em geral, através da educação 

cívica, desportiva e da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral 

do indivíduo na sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Declaração de Caducidade de atos administrativos de licenciamento no 

âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 106/2009, 79/2007, 173/2011, 118/2008, 270/2006, 

92/2010, 77/2012, 94/2008 e 115/2014 e informação nº 39/DTAET/SAU/2016 ------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o projeto de decisão de declaração de caducidade dos licenciamentos 

referentes aos processos identificados, em referência, concedendo-se um prazo de 10 dias para 

audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Encontram-se decorridos os prazos legais aplicáveis para 

que fossem requeridos os alvarás de construção nos processos acima mencionados, sem que 

tal tivesse sucedido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. As caducidades dos atos administrativos de licenciamento de operações urbanísticas devem 

ser declaradas pela Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado. ---------------------  

3. Os locais das obras a que se referem os processos foram visitados pelo serviço de 

fiscalização que informou que as obras não foram iniciadas. -----------------------------------------  

De Direito: O disposto no nº 2 e 5 do artigo 71º do REJUE; o disposto no artigo 3º da Lei 

26/2010, de 30 de março e do artigo 1º do Decreto Lei 120/2013, de 21 de agosto (regime 

excecional de extenção de prazos).------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Casa de Função-------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-01/2012 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 

habitação, sito em Loteamento Municipal das Panteras, em Vila Nova de Santo André, 

correspondente à fração “AI”, 1º Andar Frente, do Lote nº 1, inscrito na matriz sob o artigo 5 

910º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
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03509/190500, da freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, à Senhora 

Maria Helena Chaves Simões, a exercer funções de Assistente Técnica, na EPEI do Roncão. 

DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo, com a 

renda mensal de 68,31€, (sessenta e oito euros e trinta e um cêntimos). ----------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente; -------------------------------  

c) - 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: Transportes Escolares 2015/2016 – União das Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra: preço/quilómetro para assegurar o 

circuito especial nº 46 --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 

040/DEASS/2016, de 03/03/2016. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: considerar o preço ao quilómetro de 0,50 € (cinquenta cêntimos) para o 

transporte escolar – na modalidade de circuito especial, assegurado pela União das Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, no presente ano letivo.----------  

FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º da Lei Nº 75/2013, de 12 de 

setembro, Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de setembro; --------------------------------------------------  

Dois – A inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e 

diretamente, a execução deste circuito especial e a disponibilidade manifestada pela Junta de 

Freguesia em causa para assegurar este tipo de serviço. -----------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO JEAN PIAGET 

DO LITORAL ALENTEJANO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Curso de Técnico Superior Profissional de Assessoria e Gestão 

Administrativa - Protocolo de Colaboração para Formação de 1 Formando em Contexto 

de Trabalho  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/04/DGRH/SFP/16  -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo, em anexo. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral 

Alentejano, está a desenvolver uma proposta para a criação do Curso de Técnico Superior 

Profissional de Assessoria e Gestão Administrativa, com a duração de 2 anos, que não confere 

grau académico mas confere um diploma de Técnico Superior Profissional, correspondente ao 

nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e Quadro Europeu de Qualificações; --------------  

2 – No âmbito do registo para a criação deste curso, junto da Direção Geral do Ensino 

Superior, são solicitados protocolos sobre a pertinência do mesmo face às necessidades de 

formação na região; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém sempre tem procurado, por iniciativa própria, 

ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que visem o 

aumento do conhecimento e da oferta formativa, o incremento da procura e oferta do emprego 

e a fixação de pessoas no seu território; ------------------------------------------------------------------  
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4 – De acordo com o previsto no nº 3, do artigo 8º do Decreto Lei nº 43/2014, de 18 de março 

e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea u), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO ------------------  

ASSUNTO: Curso de Técnico Superior Profissional de Logística - Protocolo de 

Colaboração para Formação de 1 Formando em Contexto de Trabalho  ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/05/DGRH/SFP/16  -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo, em anexo. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A Escola Superior de Tecnologia do Litoral Alentejano (ETLA), em 

parceria com a Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, 

está a preparar a realização do Curso de Técnico Superior Profissional de Logística, a 

ministrar nas instalações da ETLA, que confere um diploma de Técnico Superior Profissional, 

correspondente ao nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e Quadro Europeu de 

Qualificações; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – No âmbito do registo para a criação deste curso, junto da Direção Geral do Ensino 

Superior são solicitados protocolos sobre a pertinência do mesmo face às necessidades de 

formação na região; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém sempre tem procurado, por iniciativa própria, 

ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que visem o 

aumento do conhecimento e da oferta formativa, o incremento da procura e oferta do emprego 

e a fixação de pessoas no seu território; ------------------------------------------------------------------  

4 – De acordo com o previsto no nº 3, do artigo 8º do Decreto Lei nº 43/2014, de 18 de março 

e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea u), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO JEAN PIAGET 

DO LITORAL ALENTEJANO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Curso de Técnico Superior Profissional de Gestão Comercial e Marketing - 

Protocolo de Colaboração para Formação de 1 Formando em Contexto de Trabalho  -----  

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

REFERÊNCIA: Processo número 10/AI/EC/02/DGRH/SFP/16  -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo, em anexo. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral 

Alentejano, está a desenvolver uma proposta para a criação do Curso de Técnico Superior 

Profissional de Gestão Comercial e Marketing, com a duração de 2 anos, que não confere grau 

académico mas confere um diploma de Técnico Superior Profissional, correspondente ao 

nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e Quadro Europeu de Qualificações; --------------  

2 – No âmbito do registo para a criação deste curso, junto da Direção Geral do Ensino 

Superior são solicitados protocolos sobre a pertinência do mesmo face às necessidades de 

formação na região; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém sempre tem procurado, por iniciativa própria, 

ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que visem o 
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aumento do conhecimento e da oferta formativa, o incremento da procura e oferta do emprego 

e a fixação de pessoas no seu território; ------------------------------------------------------------------  

4 – De acordo com o previsto no nº 3, do artigo 8º, do Decreto Lei nº 43/2014, de 18 de março 

e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea u), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Doação de 4 números da publicação O TIJOLO, por Beatriz Gonçalves 

Campos Nunes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 01/18.1.2/DCD/SMBA/2016 da Divisão de Cultura e Desporto. 

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A Senhora Beatriz Gonçalves Campos Nunes dispõe no seu 

património de 4 números da publicação O Tijolo: Boletim de Educação de Adultos de 

Santiago do Cacém, que pretende doar ao Município de Santiago do Cacém. ---------------------  

2. De acordo com a alínea j) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal no âmbito de competências materiais: aceitar doações, legados e 

heranças a benefícios de inventário. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Responsabilidade civil, indemnização por danos ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 01/SAG/SEG/2015 – DAGF ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Indemnizar a empresa Cofragens Rodrigues, Lda, no montante de 2.386,96 € 

(dois mil trezentos e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), valor este inerente ao 

Orçamento de reparação dos danos causados decorrentes da queda de árvores pertencente ao 

património arbóreo do município, sobre a viatura com a matrícula 51-97-SM. --------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Em 19 de janeiro de 2014, ocorreu a queda de uma árvore 

que integra o património arbórea do Município, implantada no recinto do Estádio Municipal 

Miróbriga;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uma das pernadas da árvore caiu sobre o veículo automóvel com a matrícula 51-97-SM, 

que se encontrava parqueada em local de estacionamento nas traseiras da Rua Dr. João Silva. 

3. A árvore encontrava-se doente, de acordo com informação da Proteção Civil; -----------------  

4. Os fatores descritos nos números anteriores foram geradores de danos no veículo automóvel 

já identificado, sendo que necessária a reparação importa no custo de 2.386,96€ (dois mil 

trezentos e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), valor mais baixo de três orçamentos 

apresentados pela empresa lesada; ------------------------------------------------------------------------  

5. Há responsabilidade civil do Município, impelindo sobre este dever de indemnizar. ----------  

De Direito: O disposta no artigo nº 493º do Código Civil. --------------------------------------------  

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

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

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

reunião pelas onze horas e cinquenta minutos.----------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


