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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------------------  

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

Aos três dias do mês de abril de dois mil e catorze, na sede da Freguesia de Abela, 

compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria 

Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 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. ------   

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Daniela Martins. -------------------------------------   

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

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 treze de 

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 

Daniela Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

ASSUNTO: Alteração de Local da Reunião de Câmara -------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente -------------------------------------  

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

PROPOSTA: Alterar o local da reunião Ordinária da Câmara Municipal, do dia 10 de abril 

de 2014 a qual terá lugar na sede da Freguesia de Alvalade com inicio às 11h00. -----------------  

FUNDAMENTOS: 1. No âmbito da iniciativa “Presidência nas Freguesias”. --------------------  

2. De acordo com o nº 3 do artº 49 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e artº 6 do Regimento 

da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Continuação da Adoção do Plano de Reabilitação e Animação de Aldeias ----  

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

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicações e Qualidade ------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar e ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 25 de 

março de 2014, na informação n.º035/DCQ/2014, respeitante à aprovação do Plano de 

Reabilitação e Animação de Aldeias e a continuação da sua adoção, documento que é dado 

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

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea aaa), do número 1, do artigo 33º, das alíneas t), ee), 

ff), qq) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

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

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

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

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

ASSUNTO: Candidatura da Operação – Santiago Território de Coesão----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicações e Qualidade ------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar e ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 28 de 

março de 2014, na informação n.º036/DCQ/2014, respeitante a:  ------------------------------------  

a)Aprovação da candidatura da operação “Santiago Território de Coesão”, com investimento 

no valor total de 465.309,40€, para candidatura ao abrigo do AVISO DE ABERTURA DE 

CONCURSO N.º1/ECL/2014 (ALENT-35-2014-05) do Regulamento Específico, 

Equipamentos para a Coesão Local, Eixo III_ Coesão Local e Urbana, do INALENTEJO- 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013, de acordo com memória descritiva e 

justificativa, documento que é dado como reproduzido em ata. --------------------------------------  

b)Aprovação da forma de execução das componentes da supra referida operação: Espaço 

Intergeracional de Vale de Água- Qualificação e Valorização do Espaço Intergeracional; 

Espaço Intergeracional de Vale de Água- Criação/ Instalação de Espaço Infantil; Espaço 

Intergeracional de Vale de Água- Criação/ Instalação de Espaço Sénior Criação de Espaço 

Infantil de Ermidas: Beneficiação de Espaço Infantil em Santiago do Cacem; Beneficiação das 

Piscinas Descobertas em Santiago do Cacém; Valorização de Campo Municipal de Alvalade- 

Vedação; Valorização de Campo Municipal de Alvalade- Equipamentos; Valorização de 

Campo Municipal de Alvalade- Iluminação e Divulgação/ Publicidade, conforme tabela 

anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea aaa), do número 1, do artigo 33º e do n.º 3 do artigo 

35.º, 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: Candidatura da Operação – Consolidação Urbana de Alvalade ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicações e Qualidade ------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar e ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 28 de 

março de 2014, na informação n.º037/DCQ/2014, respeitante a:  ------------------------------------  

a)Aprovação da candidatura da operação “Consolidação Urbana de Alvalade”, com 

investimento no valor total de 237.493,79€, para candidatura ao abrigo do AVISO DE 

ABERTURA DE CONCURSO N.º1/RU/2014 (ALENT-59-2014-06) do Regulamento 

Específico, Reabilitação Urbana, Eixo III_ Coesão Local e Urbana, do INALENTEJO- 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013, de acordo com memória descritiva e 

justificativa, documento que é dado como reproduzido em ata. --------------------------------------  

b)Aprovação da forma de execução das componentes da supra referida operação: Qualificação 

da Entrada de Alvalade; Reabilitação da Rua Catarina Eufémia e Divulgação/ Publicidade, 

conforme tabela anexa. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea aaa), do número 1, do artigo 33º e do n.º 3 do artigo 

35.º, 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: Candidatura da Operação – Consolidação Urbana do Cercal do Alentejo ---  
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LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicações e Qualidade ------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar e ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 28 de 

março de 2014, na informação n.º038/DCQ/2014, respeitante a:  ------------------------------------  

a)Aprovação da candidatura da operação “Consolidação Urbana do Cercal do Alentejo”, com 

investimento no valor total de 249.999,71€, para candidatura ao abrigo do AVISO DE 

ABERTURA DE CONCURSO N.º1/RU/2014 (ALENT-59-2014-06) do Regulamento 

Específico, Reabilitação Urbana, Eixo III_ Coesão Local e Urbana, do INALENTEJO- 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013, de acordo com memória descritiva e 

justificativa, documento que é dado como reproduzido em ata. --------------------------------------  

b)Aprovação da forma de execução das componentes da supra referida operação: Reabilitação 

da Rua Dr. Álvaro Cunhal- Arruamentos; Reabilitação da Rua Dr. Álvaro Cunhal_ Rede de 

Águas; Garantia do Acesso ao Polidesportivo; Qualificação da Rua Beja da Costa e 

Divulgação/ Publicidade, conforme tabela anexa. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea aaa), do número 1, do artigo 33º e do n.º 3 do artigo 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de serviço para certificação legal das contas do Município. ---------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final de análise de propostas, elaborado pelo júri do 

procedimento, para aquisição de serviços para certificação legal de contas do Município, por 

Revisor Oficial de Contas, documento que é dado como reproduzido em ata. ---------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação dos serviços à Rosário Graça & Associados, SROC, SA, pelo 

montante anual de 9 000,00 €, a que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------  

Três – Notificar a adjudicatária para, no prazo de seis dias, apresentar os documentos de 

habilitação exigidos nos termos do art.º 81.º do Código dos Contratos Públicos; -----------------  

Quatro – Propor à Assembleia Municipal a nomeação de Rosário Graça & Associados, SROC, 

SA, como auditor externo, para certificação legal de contas do Município. ------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Nos termos do disposto no art.º 73º do Código dos Contratos 

Públicos.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Nos termos do previsto na alínea dd) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das 

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

Três – Para cumprimentamos do previsto no nº 3 do art.º 76º e no art.º 77º, ambos da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro, que estabeleceu o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais. ----------------------------------------------------------------------------------  

Quatro – Nos termos do previsto na alínea ccc) 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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Conclusão da Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – 

Correção da Conta Final - Revisão de Preços Definitiva – Trabalhos a Menos --------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, dez, de dois mil e doze e informação 

número quarenta de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: - Aprovar a 2ª e definitiva revisão de preços no valor negativo total de -

2.695,12 € (dois mil seiscentos e noventa e cinco euros e doze cêntimos negativos) a fim do 

mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior emissão de nota de crédito. ---------------------  

A nota de crédito deverá referenciada no objetivo 3.3.1.1.3. e projeto n.º 2009/112. -------------  

Dois: - Aprovar a correção da conta final da empreitada, para posterior envio ao empreiteiro, 

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

FUNDAMENTOS:DE FATO: Um – A conta final da obra foi aprovada por deliberação de 

câmara a 20 de outubro de 2013, e enviada à  Tecnovia com o ofício (nº 273/DOME/13) em 

14-11-2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 27 de novembro a TECNOVIA, devolve a conta final da obra para retificação, apresentando 

desacordo relativamente ao cálculo da Revisão de Preços. Existiram desacordos relativamente 

à justificação apresentada, pela empresa, que entretanto foram resolvidos. Conhecidos os 

índices definitivos para efeitos da revisão de preços da obra em assunto, retificam-se os dados 

do anterior pedido de aprovação da conta final. ---------------------------------------------------------  

Contrato Inicial: --------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é o n.º 01 / 2013, no valor de 825.459,53€ (IVA incluído), previsto 

em PPI na seguinte rubrica: --------------------------------------------------------------------------------  

Caminhos e Vias, objetivo 3.3.1.1.3 e projeto n.º 2009/112 com o valor de 781.200,00 € (IVA 

incluído). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Faturado do Contrato Inicial: ---------------------------------------------------------------------------  

O total faturado foi de 737.653,18€, acrescido de IVA (44.259,19€) que perfaz um total de 

781.912,37€ (setecentos e oitenta e um mil, novecentos e doze euros e trinta e sete cêntimos. 

Trabalhos a Menos - Contrato Inicial: ----------------------------------------------------------------  

O total dos trabalhos a menos da empreitada, são no valor de 41.082,23€, acrescidos de IVA, 

que perfaz um total de 43.547,17€, que se anexa e cujos trabalhos se devem a erros de 

medição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato Adicional – Trabalhos Faturados: ---------------------------------------------------------  

Foi celebrado contrato adicional n.º 1 e executados os respetivos trabalhos conforme aprovado 

por deliberação de câmara de 13.06.2013 e cujo contrato foi assinado em 16.07.2013 no valor 

de 2.600,00€ acrescido de IVA (156,00€) que perfaz um total de 2.756,00€. Estes trabalhos 

são referentes ao objetivo 3.3.1.1.3. e projeto 2009/112. ----------------------------------------------  

1ª Revisão de Preços - Definitivos: ----------------------------------------------------------------------  

Dando cumprimento às disposições do Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e ponto 

3.5 do caderno de encargos e conhecidos todos os índices definitivos, foi efetuado o cálculo 

final da revisão de preços provisória relativo aos autos de 1 a 6 e Auto único do adicional, que 

se junta em anexo e cujo valor apresentamos no seguinte quadro: -----------------------------------  

Especialidade Revisão de preços 

Arruamentos e Arranjos Exteriores 801,17 € 

Eletricidade e Telefones -3.496,29 € 

Águas e Esgotos 0,00 € 

Total -2.695,12 € 

DE DIREITO: Artºs 382º, 399º e n.º 1 do artigo 401.º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e respetivas alterações. ------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Requalificação da E.M. 550 – Acolhimento a Miróbriga – Liberação de 

Garantias  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e dez e informação número 

quarenta e um de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de 26-03-2014 para aprovar a recusa do cancelamento parcial da garantia bancária, 

solicitado pela empresa Guedol, Engenharia, S.A (Administradora da Insolvência), até que 

seja apurado o efetivo prejuízo que o abandono da obra causou ao Município de Santiago do 

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

FUNDAMENTOS:  Um -  Porque o empreiteiro, sem aviso prévio, abandonou a obra, tendo 

do valor total da empreitada de 798.000,00€, realizado apenas trabalhos no valor de 

249.202,16€, resultando importantes prejuízos para o dono de obra, que foi obrigado a abrir 

concurso público para nova empreitada, designadamente: --------------------------------------------  

a) Atraso de 71 dias, correspondente ao período entre a data do abandono da obra e a data da 

conclusão estimada da mesma; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Custos administrativos de abertura de novo concurso público para a empreitada; -------------  

c) Custos de reparação das anomalias e deficiências de obras executadas pela Guedol – 

Engenharia S.A. até à data em que abandonou a obra; -------------------------------------------------  

d) Aumento do custo da obra objeto de empreitada.----------------------------------------------------  

Dois - Porque a obra objeto da empreitada foi financiada por fundos europeus e a operação de 

financiamento não está, ainda, concluída, e porque a obra teve de ser sucessivamente 

adjudicada à Telic – Telecomunicações Lda. e depois à Tecnovia – Sociedade de Empreitadas 

S.A., não é, ainda, possível, calcular todos os prejuízos decorrentes do incumprimento da 

Guedol – Engenharia S.A. ----------------------------------------------------------------------------------  

Três - Porque a garantia bancária prestada, e cujo cancelamento parcial requer agora a Guedol 

– Engenharia S.A., destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações da 

Guedol – Engenharia S.A. e estas não estão ainda cumpridas. ----------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol – 

Liberação de Garantias  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e dez e informação número quarenta e 

três de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de 26-03-2014 para aprovar a recusa do cancelamento parcial da garantia bancária, 

solicitado pela empresa Guedol, Engenharia, S.A (Administradora da Insolvência), até que 

seja apurado o efetivo prejuízo que o abandono da obra causou ao Município de Santiago do 

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

FUNDAMENTOS: Um - Porque o empreiteiro, sem aviso prévio, abandonou a obra, tendo 

do valor total da empreitada de 839.888,88€, realizado apenas trabalhos no valor de 
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547.573,27€, resultando importantes prejuízos para o dono de obra, que foi obrigado a abrir 

concurso público para nova empreitada, designadamente: --------------------------------------------  

a) Atraso de 61 dias, correspondente ao período entre a data do abandono da obra e a data da 

conclusão estimada da mesma; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Custos administrativos de abertura de novo concurso público para a empreitada; -------------  

c) Custos de reparação das anomalias e deficiências de obras executadas pela Guedol – 

Engenharia S.A. até à data em que abandonou a obra; -------------------------------------------------  

d) Aumento do custo da obra objeto de empreitada.----------------------------------------------------  

Dois - Porque a obra objeto da empreitada foi financiada por fundos europeus e a operação de 

financiamento não está, ainda, concluída, e porque a obra teve de ser sucessivamente 

adjudicada à empresa Carlos Gil, Lda., não é, ainda, possível, calcular todos os prejuízos 

decorrentes do incumprimento da Guedol – Engenharia S.A. ----------------------------------------  

Três - Porque a garantia bancária prestada, e cujo cancelamento parcial requer agora a Guedol 

– Engenharia S.A., destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações da 

Guedol – Engenharia S.A. e estas não estão ainda cumpridas. ----------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes – Liberação de Garantias  

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

REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e dez e informação número quarenta 

e dois de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de 26-03-2014 para aprovar a recusa do cancelamento parcial da garantia bancária, 

solicitado pela empresa Guedol, Engenharia, S.A (Administradora da Insolvência), até que 

seja apurado o efetivo prejuízo que o abandono da obra causou ao Município de Santiago do 

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

FUNDAMENTOS: Um -  Porque o empreiteiro, sem aviso prévio, abandonou a obra, tendo 

do valor total da empreitada de 778.888,44€, realizado apenas trabalhos no valor de 

587.951,98€, resultando importantes prejuízos para o dono de obra, que foi obrigado a abrir 

concurso público para nova empreitada, designadamente: --------------------------------------------  

a) Atraso de 61 dias, correspondente ao período entre a data do abandono da obra e a data da 

conclusão estimada da mesma; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Custos administrativos de abertura de novo concurso público para a empreitada; -------------  

c) Custos de reparação das anomalias e deficiências de obras executadas pela Guedol – 

Engenharia S.A. até à data em que abandonou a obra; -------------------------------------------------  

d)Aumento do custo da obra objeto de empreitada. ----------------------------------------------------  

Dois - Porque a obra objeto da empreitada foi financiada por fundos europeus e a operação de 

financiamento não está, ainda, concluída, e porque a obra teve de ser sucessivamente 

adjudicada à empresa Carlos Gil, Lda., não é, ainda, possível, calcular todos os prejuízos 

decorrentes do incumprimento da Guedol – Engenharia S.A. ----------------------------------------  

Três - Porque a garantia bancária prestada, e cujo cancelamento parcial requer agora a Guedol 

– Engenharia S.A., destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações da 

Guedol – Engenharia S.A. e estas não estão ainda cumpridas. ----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL PENEDO MARTINS DE CARVALHO ----------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2014-04-03                                                                                                        Pág. 7 

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 57 da Zona de Expansão de 

Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02.01-02/DAGF/PAT/2003 da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Margarida Santos ---------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Autorizar o Senhor José Manuel Penedo Martins de Carvalho, a transmitir o 

direito de superfície que incide sobre o lote nº 57, com a área de 450,00m2, sito na Zona de 

Expansão de Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo 936º e descrito na CRP sob a ficha nº 

01041/170701 da freguesia de Alvalade, para o Senhor Ricardo Manuel Sousa Carvalho. ------  

2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias a celebração da respetiva escritura, cópia 

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

FUNDAMENTOS: 1. Conforme condições de constituição do direito de superfície; ------------  

2. De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 03 de março 2014;  --------------------------  

3. 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 de competência delegada ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 5/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Tomar conhecimento da isenção de pagamento de taxas para emissão da 2ª 

prorrogação ao alvará de construção nº 16/2012. ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zona de Expansão - Alvalade -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 40/2009 datado de 20/04/2009 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanistica em nome de Casa do Povo de Alvalade.------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas para emissão da 2ª 

prorrogação do alvará de construção, no valor total de 55,66 €. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR – 2ª série, nº 243 

de 17/12/2009) estatui na alínea c) nº 1 do artigo 8º, a isenção de pagamento de taxas de 

urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas a utilização própria, 

a Associações culturais, desportivas, recreativas ou outras, legalmente constituídas que, na 

área do município, prossigam fins de relevante interesse público. -----------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2013/2014 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas Professor Arménio Lança, 

Cercal do Alentejo, nº1 de Santo André e nº 1 de Santiago de Cacém --------------------------  

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

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

Saúde/2014, informação nº 40/DEASS/2014, de 17 de março de 2014. ----------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ---------------------------------  

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

material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos pedidos, 

constantes do anexo I; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 29.08.2013 e 06.02.2014 

relativas ao assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalões, constantes do anexo II e 

III; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 

reavaliações as verbas para livros e/ou material escolar, destinados à criança do Pré-Escolar e 

aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I, II e III, documento que é dado 

como reproduzido em ata, a saber: Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança 112,50 

€, Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 112,50 €, Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Santo André 150,00 € e Agrupamento de Escolas nº 1 de Santiago do Cacém 100,00 €, sendo 

o valor total de 475,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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 e 

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

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA --------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 10/SAC/DCD com o processo nº 07/SAC/DCD – 32.1.1 da 

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

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

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 4.050,00 € (quatro mil e 

cinquenta euros), para o Coral do Clube Galp Energia, sendo: ---------------------------------------  

-3.240,00€ (três mil duzentos e quarenta euros) para apoio às despesas correntes do coral; -----  

-810,00€ (oitocentos e dez euros) para apoio à realização do 13º Encontro de Coros. ------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Coral Galp Energia desenvolve um importante trabalho de divulgação e promoção da 

música coral dentro e fora do Município. ----------------------------------------------------------------  

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 Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleitos do PSD. --------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Proposta de alteração de Contrato de Cedência de Espaço de Exposição na 

Santiagro 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Parque de Feiras e Exposições – Município de Santiago do Cacém ---------  

REFERÊNCIA: Informação número trinta e dois da Divisão de Sustentabilidade e 

Competividade do Território do ano dois mil e catorze. -----------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovação de três novas normas para constar do Manual das Normas de 

participação para a Santiagro 2014, documento que é dado como reproduzido em ata. ----------  

2. Aprovação da minuta do contrato de cedência de exposição na Santiagro 2014. ---------------  

FUNDAMENTOS: De facto: de acordo com o exposto na Organização de Serviços 

Municipais de Santiago do Cacém, nomeadamente o nº “5.2.10 do artº 9º - “Organizar feiras e 

mercados sob jurisdição municipal”; ---------------------------------------------------------------------  

De direito: Nos termos do artº 33º - nº 1 alíneas e) ee) e ff) do anexo da Lei nº 75/2013, de 12 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Desistência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André 

e Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade do Território/2014. -----------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 12 da nave I do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Santo André e da banca I do Mercado Municipal de Santiago do 

Cacém, que haviam sido adjudicadas ao Sr. Eduardo Conceição Neves, em 25/06/2004 através 

de despacho do Sr. Vereador José Campos e através de alvará emitido em 16/11/1993. ---------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com requerimento apresentado pelo Sr. Eduardo Conceição 

Neves e o exposto na informação nº 31/DSCT/GAE/2014, anexo ao processo. -------------------  

2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado em 

reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 

Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1991. --------------------------------------------------------  

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

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 doze horas e vinte minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 
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