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ATA NÚMERO VINTE E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E UM DE JULHO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela 
Filipa Cópio Martins, 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 Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 vinte 
e sete da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito, não votou por não ter estado presente. ----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Norberto Barradas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  
CENTRO UNESCO PARA A ARQUITETURA E A ARTE RELIGIOSA, NO 
MUNICÍPIO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia dezanove, do corrente mês, pelas 
dezasseis horas, teve lugar, na Sala de Sessões da Sede do Município, a assinatura do 
Protocolo de Cooperação entre a Comissão Nacional Portuguesa da Unesco, a Diocese de 
Beja, a Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja – Pedra Angular, e a 
Real Sociedade Arqueológica Lusitana, para a criação do Centro Unesco para a Arquitetura 
e a Arte Religiosa, no Município de Santiago do Cacém. Acrescentou que o Município 
disponibilizou a Capela de São Jorge e a Casa de Chá, para o funcionamento do referido 
Centro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que Santiago do Cacém será a terceira cidade do Alentejo com um Centro 
Unesco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO DA CIMAL – PACTO DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO 
TERRITORIAL DO ALENTEJO LITORAL ---------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia vinte, do corrente mês, esteve 
presente numa reunião na sede da CIMAL-Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, 
em Grândola, com a presença do Gestor do POISE – Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego, Doutor Domingos Lopes e da Senhora Doutora Ana Sampaio do 
Programa Operacional temático de Inclusão Social. Acrescentou ainda que a verba afeta ao 
Programa Operacional Regional do Alentejo –Alentejo 2020, é de cerca de setecentos mil 
euros para os cinco Municípios, e que a partir do mês de setembro poderão ser apresentados 
projetos a candidaturas.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LITORAL XXI – GOVERNANÇA E PLANO DE AÇÃO ------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no passado dia quinze esteve em Vagos, na 
Cerimónia de apresentação do Programa Litoral XXI – Governança e Plano de Ação, com a 
presença do Senhor Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e da Senhora 
Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.-----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ESTRUTURA DE GESTÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A 
REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS ------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no passado dia quinze esteve ainda na Sede 
da Associação Nacional dos Municípios Portugueses em Coimbra, na cerimónia de 
assinatura do Protocolo entre a Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a 
Reabilitação Urbana e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. -------------------  
Mais referiu que a assinatura deste protocolo permite recorrer ao crédito, para a recuperação 
de edifícios, a uma taxa de juro mais baixa do que a praticada pela banca. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.765.763,59 € (um milhão setecentos e sessenta e 
cinco mil setecentos e sessenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos) ----------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 148.374,44 € (cento e quarenta e oito mil trezentos e 
setenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------  
ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz – 
Suspensão do prazo de apresentação de propostas ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e dezasseis e 
informação número noventa e seis de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. -  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo 12-07-2016 que aprova a decisão de 
manter a suspensão do prazo de apresentação de propostas, até à publicitação, da decisão 
sobre a lista de erros e omissões e publicação em Diário da República, da respetiva 
prorrogação de prazo; e aprova a respetiva comunicação para publicitação na plataforma 
eletrónica.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas duas listas de erros e omissões. A apresentação 
destas listas, suspende o prazo fixado para apresentação de propostas desde o termo do 5/6 
daquele prazo (09.07.2016) até à publicitação da decisão sobre a mesma ou, não havendo 
decisão expressa, até ao termo do prazo (14.07.2016). ---------------------------------------------  
Estando os serviços técnicos da Câmara Municipal a analisar os erros e omissões 
apresentados e tendo em conta que o período dentro do qual a entidade adjudicante deveria 
comunicar a sua resposta é insuficiente, torna-se necessário manter a suspensão do prazo de 
apresentação de propostas. ------------------------------------------------------------------------------  
2- n.º 4 e 7 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, n.º3 do Artº 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.  ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------  
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ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz – 
Lista de Erros e Omissões Aceite; Retificação das peças do procedimento; 
Prorrogação de prazo para apresentação de propostas ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO : Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA : Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e dezasseis e 
informação número zero noventa e oito de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e 
Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a retificação das peças do procedimento. -----------------------------  
2. Aprovar a retificação do mapa de quantidades. ---------------------------------------------------  
3. Aprovar a lista de erros e omissões aceite e respetivo mapa de quantidades final a colocar 
a concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por um período de dez 
dias a contar da data de envio do aviso para publicação em Diário da República, passando a 
data limite para entrega das mesmas a ser até às 23h59 do dia 06.08.2016. ---------------------  
5. Aprovar o Aviso de prorrogação de prazo, para publicação em Diário da República; ------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e trinta 
e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas duas listas de erros e omissões. A análise dos 
serviços técnicos da Câmara Municipal aos erros e omissões apresentados, conduziu à 
retificação das peças do procedimento que foi compilada num documento designado por 
Adenda-Erros e Omissões, o qual é constituído por memória descritiva /especificação 
técnica, mapa comparativo de erros e omissões aceite, mapa de medições detalhadas dos 
artigos alterados e peças desenhadas alteradas. ------------------------------------------------------  
As retificações efetuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 
dado que se centraram fundamentalmente em correção de quantidades, o que determinou 
que a estimativa passasse de 638.283,77€ para 644.719,00€ (valor abaixo do preço base), 
considerando-se ainda que não implicaram alterações de aspetos fundamentais das peças do 
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Dado que as retificações serão comunicadas para além do termo do segundo terço do prazo 
fixado para apresentação de propostas, este, deve ser prorrogado, no mínimo, por período 
equivalente ao do atraso verificado. -------------------------------------------------------------------  
2- Artigos 50.º, 61.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RATISBONA, PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA.  ---------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reparação coerciva de obras de urbanização – Acionar garantia bancária  
LOCALIZAÇÃO: Courela da Fonte Santa - Santiago do Cacém  ------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 195/2005, de 11/07/2005 da Divisão do Território, Atividades 
Económicas e Turismo ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  -------------------------------------  
PROPOSTA: Retirar a proposta para reapreciação. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze, de doze de setembro. -----------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


