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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E UM DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos vinte e um dias do mês de abril 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, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

Presidente, 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 do Senhor Presidente e da Senhora Vereadora Daniela Martins. ------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. --------------------------------------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e da 

Senhora Vereadora Daniela Martins. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Documentos de Prestação de Contas de 2015 ---------------------------------------------  

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

RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira barra 

Dois Mil e Dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, Demonstração 

de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações Financeiras e 

Relatório de Gestão relativos a 2015, elaborados nos termos previstos no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: -------------------------------------  

a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 

subsídio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 

rendimentos no exercício. --------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um conjunto 

de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de Maneio (existe 

regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do imobilizado, que têm 

permitido a implementação do novo sistema contabilístico. -------------------------------------------------  

Três - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal.---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea i) do nº. 1 do artigo nº.33 da Lei 

75/2013 de 12 setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – De acordo com o capítulo II e capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. 

Secção publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série alterado pela  resolução nº26/2013-

2ªSecção publicada no D.R. nº226 de 21 de novembro de 2013 e com a resolução nº 44/2015 do 

Tribunal de Contas publicada no D.R. nº 231 de 25 de novembro de 2015, II Série. -----------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------  
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ASSUNTO: Relatório final do ano 2015 do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um- Dar conhecimento do relatório do ano de 2015, sobre a situação económica 

e financeira do Município, apresentado pelo Auditor Externo que procede anualmente à revisão 

legal de contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 77 da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezasseis/Dois 

Mil e Dezanove.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: - Aprovar a Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove.  ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. --------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezasseis /Dois Mil e Dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. --------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. ---------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. --------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezasseis/Dois 

Mil e Dezanove -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e Financeira. -  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um –.Aprovar a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove ------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezasseis/Dois 

Mil e Dezanove à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro.-  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei  nº. 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove ----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e Financeira. -  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil 

e Dezasseis/ Dois Mil e Dezanove. --------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro.-  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei  nº. 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dezasseis. 
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e Financeira. -  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil 

e Dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dezasseis 

à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro.  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei  nº. 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo  até ao montante de  547.000 Euros. ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e três da Divisão de Administração Geral e Financeira 

de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um - Efetuar contrato de Empréstimo de Longo Prazo com o Banco Santander 

Totta S.A., até ao montante de 547.000 Euros por um prazo Global até 20 anos, com um período 

de utilização e Diferimento até 2 anos, com uma Taxa de Juro indexada à Euribor a 12 meses+ 

Spread de 1,34%, com os reembolsos de Capital em Prestações trimestrais constantes e 

sucessivas e com a Cobrança de Juros em Prestações trimestrais postecipadas,  ------------------------  

para financiamento dos seguintes projetos: ----------------------------------------------------------------------  

*33 112 2016/113 Conservação e manutenção de arruamentos em Santiago do Cacém - 

179.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*33 112 2016/114 Conservação e manutenção de arruamentos em Santo André - 299.000,00 ----  

*33 112 2016/115 Conservação e manutenção de arruamentos em Ermidas - 40.000,00 -----------  

*33 112 2016/116 Conservação e manutenção de arruamentos em Alvalade - 11.000,00 ----------  

*33 112 2016/117 Conservação e manutenção de arruamentos em Santa Cruz - 18.000,00 -------  

Dois – Propõe-se ainda que seja solicitada à Assembleia Municipal: -------------------------------------  

*A autorização para a realização dos projetos de investimento atrás referidos, tendo em conta que 

o montante do investimento é superiora a 10% das despesas de investimento previstas no 

orçamento do exercício -----------------------------------------------------------------------------------------------  

*A aprovação do empréstimo nas condições referidas --------------------------------------------------------  

*A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato de 

empréstimo a celebrar, cujo inicio de utilização ocorrerá em 2016.  --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – A proposta do Banco Santander Totta S.A. é a mais vantajosa, de 

acordo com a informação nº 06/DAGF/2016. ------------------------------------------------------------------  

Dois- De acordo com o nº2 do artº51 da Lei 73/2013 de 3 de setembro; com os artigos 49,51 e 

52 da Lei anteriormente referida; com a alínea f) do nº1 do artº25 do regime jurídico das 

autarquias locais aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e com a alínea c)do nº1 do artº6 

da lei 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores 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, eleito do PSD. ---------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que remetia a sua 

declaração de voto para a afirmação constante no relatório do Auditor Externo, de que “os 

investimentos futuros devem pautar-se apenas pelos necessários e inadiáveis, ponderando os 

limites da divida que a nova Lei das Finanças Locais prevê.” ----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo  até ao montante de  327.000 Euros. ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e três da Divisão de Administração Geral e Financeira 

de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um - Efetuar contrato de Empréstimo de Longo Prazo com o Banco BPI, até ao 

montante de 327.000 Euros por um prazo Global até 8 anos, com um período de utilização e 

Diferimento até 1 ano, com uma Taxa de Juro indexada à Euribor a  12 meses+ Spread de 

1,10%, com os reembolsos de Capital em Prestações trimestrais constantes e sucessivas e com a 

Cobrança de Juros em Prestações trimestrais postecipadas, para financiamento dos seguintes 

projetos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*11 112 2016/006 Equipamentos Diversos-Viaturas Ligeiras - 30.000,00 -----------------------------  

*24 512 2015/054 Resíduos sólidos/Aquisição de equipamento varredora - 144.500,00 ------------  

* 24 512 2016/054 Resíduos sólidos/Aquisição de equipamento/Viatura e Aspiradores para 

folhas - 60.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

*33 114 2015/097 Aquisição/Manutenção de viaturas máquinas e equipamento – mini pá 

carregadora - 48.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

*33 114 2016/105 Aquisição/Manutenção de viaturas máquinas e equipamento-Auto Betoneira - 

44.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Propõe-se ainda que seja solicitada à Assembleia Municipal: -------------------------------------  

*A aprovação do empréstimo nas condições referidas --------------------------------------------------------  

*A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato de 

empréstimo a celebrar, cujo inicio de utilização ocorrerá em 2016.  --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – A proposta do Banco BPI. é a mais vantajosa, de acordo com a 

informação nº 07/DAGF/2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

Dois- De acordo com o nº2 do artº51 da Lei 73/2013 de 3 de setembro; com os artigos 49,51 e 

52 da Lei anteriormente referida; com a alínea f) do nº1 do artº25 do regime jurídico das 

autarquias locais aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e com a alínea c)do nº1 do artº6 

da lei 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente. ---------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores 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, eleito do PSD. ---------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que remetia a sua 

declaração de voto para a afirmação constante no relatório do Auditor Externo, de que “os 

investimentos futuros devem pautar-se apenas pelos necessários e inadiáveis, ponderando os 

limites da divida que a nova Lei das Finanças Locais prevê.” ----------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------  
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ASSUNTO: Acordo de Mutação Dominial entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e o 

Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Aprovar a proposta de Acordo de Mutação Dominial entre a Infraestruturas 

de Portugal, S. A. e o Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  

DOIS: Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a autorização para celebração do 

referido Acordo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Um: O Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 

98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto prevê, no artigo 13.º, 

ponto 1 e ponto 2, que as estradas não incluídas neste Plano integrarão as redes municipais 

mediante protocolos a celebrar entre os municípios diretamente interessados e a Infraestruturas de 

Portugal, S.A., que sucedeu à Estradas de Portugal, S.A., nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, 

de 29 de maio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: De acordo com o aditamento promovido às bases da concessão da rede rodoviária 

nacional, através do Decreto-Lei n.º 110/2009 de 18 de maio, a Infraestruturas de Portugal, S.A., 

como sucessora das obrigações legais e contratuais da Estradas de Portugal, S.A., nos termos do 

Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, deve celebrar protocolos de transferência para a tutela 

das respetivas autarquias de todas as vias que, no PRN 2000, deixaram de integrar a rede 

rodoviária nacional, tal como ali definida e que a concessionária mantinha sob a sua jurisdição;  -  

Três: O Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 

27 de abril estabelece, no seu artigo 40.º, as formalidades relativas às mutações dominiais, pelo 

que, quando uma estrada deixar de pertencer à rede rodoviária nacional para integrar a rede 

municipal, procede-se à transferência da sua titularidade mediante acordo a celebrar entre a 

administração rodoviária e o município; -------------------------------------------------------------------------  

Quatro: O Município de Santiago do Cacém propõe-se integrar no seu património rodoviário o 

lanço da EN261-3 desclassificada entre o km 0,000 e o km 2,000, o troço da EN120 

desclassificada entre o km 46,669 e o km 47,395, o lanço da ER261 entre o km 45,950 e o km 

46,320, e ainda o troço da ER120 entre o 47,395 e o km 48,640, nos termos do referido n. 40.º 

do EERRN; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: Um: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal 

deliberar sob a afetação de bens do domínio público municipal, conforme o previsto na alínea q) 

do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido pelo Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

Dois: A mutação dominial realiza-se por meio de acordo a celebrar entre a administração 

rodoviária e o município, com autorização prévia da respetiva assembleia municipal, de acordo 

coo o previsto no n.º 2 do artigo 40.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para cedência do direito à exploração de uma loja destinada a 

“Mini-Mercado” sito na Costa de Santo André. ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André.  --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º05/14.09/2016 da Secção de Aprovisionamento e Património.------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento por hasta pública para cedência do 

Direito à Exploração de uma loja correspondente à fração “A” do prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 5465º, da freguesia de Santo André, sito Costa de Santo André. ------------------  

Dois – Aprovar as Condições e o Caderno de Encargos, conforme documentos em anexo.----------  

Três – Efetuar a hasta pública na reunião ordinária da Câmara Municipal, no próximo dia 12 de 

maio, pelas 11,30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33.º 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: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Liberação de Garantia 

Bancária e Retenções -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

número cinquenta de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e Obras. -------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação de 30% do valor da caução, referente ao 2º ano do 

período de garantia, que corresponde a 4.283,78 € (quatro mil duzentos e oitenta e três euros e 

setenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Aprovar a liberação de 30% do valor do reforço de caução, referente ao 2º ano do período 

de garantia, que corresponde a 4.170,44 € (quatro mil cento e setenta euros e quarenta e quatro 

cêntimos). Obra adjudicada à empresa Marcelino e Rodrigues, Lda. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Foi realizada no dia 08-04-2016, a vistoria à obra em referência para 

efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias imputáveis ao 

empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da parcela 

correspondente à garantia bancária e retenções referentes ao 2º ano do período de garantia. --------  

Dois – Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto, Art.º 295º do Código dos 

Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. --------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Concurso Público para a Construção da Rede Pedociclável da Aldeia até ao 

Mar - Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra ------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------------------  

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

informação número cinquenta e três de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. 

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e diretora de fiscalização da 

obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior.   -----------------------------------------------  

DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que seja 

necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 

Técnica Superior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Na sequência da deliberação de Câmara de 17.03.2016, foi 

adjudicada a empreitada mencionada à empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A., pelo que se 

torna necessário a  nomeação da fiscalização e o coordenador de segurança em obra para a referida 

empreitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS – Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008 de 29 

de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro.----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Concurso Público para a Construção da Rede Pedociclável da Aldeia até ao 

Mar - Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma 

Financeiro --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------------------  

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

informação número cinquenta e quatro de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. 

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 

cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Construções J.J.R. & Filhos, S.A., para a 

execução da obra em referência. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração ao contrato de apoio à iniciativa “Tasquinhas do Vilas”, aprovado 

a 7 de abril de 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.5/2 – nº 1 da Divisão do Território, Atividades Económicas e 

Turismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração ao contrato de apoio à iniciativa “Tasquinhas do Vilas”, 

aprovado em 7 de abril de 2016, constante no documento em anexo. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Na Cláusula Oitava, sob a epígrafe “Licenciamento”, não foi 

previsto que o Município de Santiago do Cacém, também como forma de apoio à iniciativa, não 

cobraria o valor devido pela emissão da licença especial de ruido e pela emissão do alvará de 

licenciamento de recinto de diversão provisória, isto é, obrigações tributárias em que o Município 

de Santiago do Cacém é sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de 

pagamento das taxas inerentes a estes licenciamentos. --------------------------------------------------------  

2. Devido às comemorações do 25 de abril será praticado horário distinto no dia 24 de abril. 

De direito: O disposto nas alíeas ee) e ff) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO SERRANO. -------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da alteração de loteamento n.º 07/2005, em nome de Maria Odete 

da Conceição Serrano. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Rua n.º 35 – Lote n.º 3 – Ermidas Sado. -----------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 07/2005 datado de 10/03/2005 da Divisão do Território, 

Atividades Económicas e Turismo.--------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  ------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 07/2005, para o lote 3 – Bairro Oriental – 

Rua n.º 35 – Ermidas Sado, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

00574/250595 e inscrito na matriz com o artigo n.º 1821 da freguesia de Ermidas Sado. -----------  

A operação consiste no aumento da área de construção do referido lote em mais 26,60 m
2
, para 

construção de garagem, conforme memória descritiva e planta em anexo. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

sua atual redação, e nos termos do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização, foi feita notificação para pronúncia aos proprietários dos outros lotes, não tendo 

sido apresentada oposição escrita à alteração de loteamento. -----------------------------------------------  

Nos termos do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal deliberar 

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

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 5/DTAET/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB/JI Nº 4 DE SANTO ANDRÉ ----  

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

LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 47/2016 da Divisão de Cultura 

e Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 662,09€ (seiscentos e sessenta e dois 

euros e nove cêntimos) referente a 353 refeições, servidas pela Associação de Pais da Escola 

EB/JI nº 4 de Santo André aos participantes do CAD de Santo André do projeto “Desporto em 

Férias”, realizado entre os dias 21 e 24 de março de 2016. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Associações que colaboram na organização do Desporto em Férias 

prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. -------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA -------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 48/2016 da Divisão de Cultura 

e Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 126,14€ (cento e vinte e seis euros e 

catorze cêntimos) referente a 66 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas Profº Arménio 
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Lança aos participantes do CAD de Alvalade do projeto “Desporto em Férias”, realizado entre os 

dias 21 e 24 de março de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Desporto em Férias 

prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. -------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PARÓQUIA DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Informação nº 29/SAC/DCD/16, com o Processo nº 23/SAC/DCD/16 da 

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

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

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 100,00€ (cem euros) para a 

Paróquia de Santiago do Cacém – Irmandade da Nossa Senhora das Dores como forma de apoio 

à realização da semana dedicada à Nossa Senhora das Dores que se realizou em março. 

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 175/2013, de 12 de setembro. 

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores 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, eleito do PSD. ---------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de 

voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 

instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 

propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Depósito de um conjunto de documentos entregues ao Município de Santiago 

do Cacém/ Arquivo Municipal de Santiago do Cacém, pela União das Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu. ------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02/18.1.3/DCD/SMBA/2014 da Divisão de Cultura e Desporto. 

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

PROPOSTA: Aceitar o depósito de documentação em referência. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Paulo Barata, em 

representação da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, 

depositou no Arquivo Municipal de Santiago do Cacém um conjunto de documentos pertencentes 

à antiga Junta de Freguesia de São Bartolomeu de relevante interesse histórico. 

2. De acordo com a alínea t) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal no âmbito de competências materiais: assegurar, incluindo a possibilidade de 

constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 

construção de monumentos de interesse municipal. -----------------------------------------------------------  

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 
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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 pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas doze horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------------------

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

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


