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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------  

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

Aos seis dias do mês de abril 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. --------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número treze da 

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

O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente naquela reunião. -----  

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

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

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

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

Adjudicação -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.03/DPO/2017 – papel) ---------------------------------------------------------  

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

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

Engenharia e Construção, S.A., pelo valor de 352.143,87 €, acrescido de IVA no valor de 

21.128,63 €, totalizando 373.272,50€ (trezentos e setenta e três mil duzentos e setenta e 

dois euros e cinquenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

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

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

02.02.2017, foi aberto procedimento de concurso público para a execução da empreitada em 

referência, a qual teve a análise de propostas no dia 08.03.2017, tendo sido elaborado o 

primeiro relatório preliminar. ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes tendo sido apresentada uma 

pronúncia por parte da empresa CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A. ---------------------  

TRÊS – O júri procedeu à ponderação das observações efectuadas ao abrigo do direito de 

audiência prévia e à elaboração do 2.º relatório preliminar, no dia 16.03.2017. -------------------  

QUATRO – O segundo período de audiência prévia decorreu de 17.03.2017 a 23.03.2017 e 

durante o qual não foi apresentada qualquer pronúncia por parte dos concorrentes. --------------  

CINCO – Foi elaborado relatório final no dia 29.03.2017. -------------------------------------------  

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

SETE – A execução da obra, está prevista em PPI para 2017 de acordo com o objectivo 

2.1.1.2.3. e projeto n.º 2016/118 – Escola Básica de Ermidas. -------------------------------------  

OITO - 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. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 

SERRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão 

Provisória e de Licenciamento especial de Ruído ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sala de Convívio da Cruz de João Mendes --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.215/7 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/7 de 20/03/2017. informação 

nº 975/DCDdivisão de Cultura e Desporto/21/03/17. --------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile, promovido pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo de S. Francisco da Serra na sala de Convívio da Associação Jovem de Festas da 

Cruz de João Mendes no dia 08 de abril, 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: - O ”Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra ” tem-se 

revelado uma Associação importante na dinamização e promoção da actividade desportiva, 

tendo vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ---------------  

- 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: FERNANDO ANTÓNIO MANETA ROSA ----------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução de 50% nas taxas para emissão de alvará de alteração de 

habitação unifamiliar  -------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Combatentes da Grande Guerra, nrs. 31 e 35 – Santiago do Cacém.  

REFERÊNCIA: Processo 164/2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística e 

requerimento nº 134 de 13.01.2017 em nome de Fernando António Maneta Rosa.  --------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o pedido de redução de 50% do pagamento de taxas para emissão de 

alvará de alteração de habitação unifamiliar, no valor total de 266,33 €, sendo 133,16 € o 

valor a pagar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº243 

de 17.12.2009) estatui na alínea h), nº2 do artigo 8º., o qual prevê a isenção do pagamento de 

taxas de urbanismo ou redução em 50% a operações em áreas urbanas, sempre que, se 

verifique que as mesmas respeitem, quer na sua estrutura arquitectónica, quer nos materiais a 

utilizar, as características da região, ou contribuam para o processo de recuperação e 

requalificação de áreas urbanas para as quais o Município definiu interesse especial de 

recuperação e requalificação.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ADRIANO MANUEL DIAS DA CRUZ ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 76 do Loteamento Municipal 

da Zona de Expansão, em Alvalade --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2017/300.50.200/5, Divisão de Administração Geral e Financeira - Secção 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Adriano Manuel Dias da Cruz a transmitir o direito 

de superfície que incide sobre o lote n.º 76, com a área de 540,00m², sito no Loteamento 

Municipal da Zona de Expansão, em Alvalade, inscrito na matriz Predial Urbana sob o artigo 

nº 1098º e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial Comercial e Automóvel sob a 

ficha n.º 12 da freguesia de Alvalade, para a senhora Vera Lúcia Pina Calado. --------------------  

DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo senhor Adriano Manuel Dias da Cruz, 

em 22 de fevereiro de 2017, e conforme condições de constituição do direito de superfície; ----  

DOIS - 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: Balanço Social 2016 ------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 32/DGRH/2017. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Tomar conhecimento do Balanço Social de 2016 do Município de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os serviços e organismos da administração pública central, 

regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 

personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 

trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, devem 

elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano anterior. 

De direito: de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro. ---------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Proc: 2017/650.10.100/5, de 14 de março 2017, da Divisão de Educação 

Ação Social e Saúde, Inf. nº 598, de 15 de março de 2017. -------------------------------------------  

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

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

para aquisição de livros e material escolar) às crianças 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 87,50 € e 

Santo André 75,00 €, sendo o valor total de 162,50€. --------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2017-04-06                                                                                                      Pág. 4 

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

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

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

ASSUNTO: Santiagro 2017 - Fornecimento de Bebidas aos Restaurantes e Bares. ---------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 300.10.005/43 da Divisão de Administração Geral e Financeira, 

Secção de Aprovisionamento e Património, de 28 de março de 2017. -------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Efetuar procedimento por hasta pública para concessão de contrato de 

exclusividade de fornecimento de bebidas (cervejas, águas e sumos) a restaurantes e bares 

presentes no espaço e durante o período em que decorre a XXX Santiagro – Feira 

Agropecuária e do cavalo. ----------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Efeturar a hasta pública no dia 20 de abril de 2017, pelas 11,30 horas, no decurso da 

reunião do executivo, a ter lugar na sede da Freguesia de São Francisco da Serra. ----------------  

TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública constantes em documento anexo à presente 

proposta de agenda. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea ee) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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 

Álvaro Beijinha Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------------ 

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

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

reunião pelas doze horas e quinze minutos.--------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


