
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2017-04-13                                                                                             1 de 7 

ATA NÚMERO QUINZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente 
Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, em 
férias e do Senhor Vereador Paulo Gamito. ----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente Margarida Santos, às onze horas. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
catorze da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------  
CERCAL DO ALENTEJO – INICIATIVA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL  ----------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que tinha tido lugar, no dia oito do mês em 
curso, em Cercal do Alentejo, no Largo dos Caeiros, uma iniciativa no âmbito das 
Comemorações do 25 de Abril que contou com a atuação da Banda Marcial de Murça e da 
Banda Filarmónica Lira Cercalense. Acrescentou que a Banda de Murça foi criada havia 
cento e quarenta anos e contava com muitos músicos jovens, tendo sido acompanhada nesta 
deslocação pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Murça. ----------------------  
Mais informou que os visitantes foram recebidos com muita dignidade naquela Vila, tendo 
mostrado o seu agrado pela receção e acolhimento que tiveram. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de abril do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.377.502,02 € (Dois milhões trezentos e setenta e sete 
mil quinhentos e dois euros e dois cêntimos). -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 123.908,82 € (Cento e vinte e três mil novecentos e 
oito euros e oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alteração de Local das reuniões Ordinárias da Câmara-----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º2017/150.20.001/3 de 07/04/2017-GAP --------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
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TOMAR CONHECIMENTO do teor do Despacho n.º 2935 de 07/04/2017, sobre a 
alteração do local para a realização das reuniões ordinárias de: 20 de abril; 04 de maio; 11 
de maio; 01 de junho; 08 de junho e 29 de junho. ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Alargamento dos beneficiários e dos apoios ao Programa Porta 65 ---------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/900.10.504/41 de 04/04/2017- GAP --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
TOMAR CONHECIMENTO do Projeto-Lei sobre alargamento dos beneficiários e dos 
apoios do Programa Porta 65 Jovem -terceira alteração ao Decreto-Lei n.º308/2007, de 3 de 
setembro que cria e regula o programa de apoio financeiro Porta 65-Arrendamento por 
Jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR OS VERDES ---------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 486/XIII/2ª sobre a desmaterialização de manuais e de 
outros materiais escolares. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/900.10.504/42 – Data: 04/04/2017 – GAP --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 486/XIII/2ª, que incide sobre a matéria 
da desmaterialização dos manuais e de outros materiais escolares. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivos. ------------------------------------------------------------  
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, Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
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PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Dezassete /Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número sessenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivos. ------------------------------------------------  
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, Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Designação de representantes do Município no procedimento de Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Odemira ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2017/150.10.702/17 de 07/04/2017, da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal em 06 de abril de 2017, de designação de representantes do Município de 
Santiago do Cacém, no procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, 
para cumprimento do despacho do Sr. Presidente da CCDRA publicado no Diário da 
República n.º 63, 2.ª série de 29/03/2017. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015 de 10 de 
setembro, é necessária a indicação de representante do Município para enquadrar a 
Comissão Consultiva do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, 
que em conformidade com o determinado no artigo 6.º da mesma portaria, deverá incluir 
obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de 
vinculação da entidade representada. ------------------------------------------------------------------  
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2- Considerando o prazo legal previsto para a designação do representante foi por mim 
emitido despacho com identificação do membro efetivo António Manuel Tojinha da Silva 
e, membro suplente Ana Cristina Branco Curto Chainho Malão, para integração da referida 
Comissão Consultiva. ------------------------------------------------------------------------------------  
3- Os atos administrativos praticados por órgão incompetente, são passíveis de ratificação 
pelo órgão detentor da competência legal para o efeito, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ----------------------------------  
ASSUNTO: Baile – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão e de 
Licenciamento Especial de Ruído -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sala da Sede do Vitória Clube Ermidense -----------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.215/8 e 
Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/8 de 
21/03/2017.Informação nº 4076/DCDDivisão de Cultura e Desporto/21/03/2017. ------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile da Pinha, promovido pelo Vitória Futebol 
Clube Ermidense na Sede do Clube a realizar no dia 15 de abril de 2017 das 22h às 04h, 
através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de Ruído e 
das taxas de Diversão Provisória no valor de 27.40€. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - O “Vitória Futebol Clube Ermidense”, tem por fins a promoção 
desportiva e cultural dos seus associados e população em geral, através da educação cívica, 
desportiva e da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral do 
indivíduo na sociedade.----------------------------------------------------------------------------------  
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 
no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação de Minuta de Contrato – “Pavimentações de Vias 
Municipais”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/300.10.001/4, de 13 de março de 2017, da Divisão 
de Projetos e Obras. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à empreitada de “Pavimentações de 
Vias Municipais”, a celebrar com a empresa “Construções J.J.R. & Filhos, S.A.”, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 9 de março do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da empreitada em referência à empresa “Construções J.J.R. & Filhos, 
S.A.” tendo a adjudicatária apresentado os documentos de habilitação e comprovado a 
prestação da caução exigida. ----------------------------------------------------------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas, quentes, de desgaste, para 
pavimentações. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo refª 2017/300.10.005/58, da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: UM - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 
conforme documento em anexo; -----------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a adjudicação do fornecimento de massas betuminosas, quentes, de 
desgaste, para pavimentação de estradas, caminhos e arruamentos diversos, em várias 
localidades do Município, à CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, SA., pelo montante de 
183 379,65 €, a que acrescerá o I.V.A no montante de 42.177,32 €, o que perfaz o total de 
225.556,97 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar a minuta de contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente 
e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Na sequência do procedimento por concurso público, e de acordo com 
o disposto nos artigos 73º e 98º do Código dos Contratos Públicos. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO ECONÓMICA CRL. ------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Retificar o valor aprovado em deliberação de câmara de 09/03/2017, 
referente à garantia bancária autónoma à primeira solicitação, respeitante à 1ª fase 
das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão – Santo André - Vila 
Nova de Santo André ------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2016 de 25/01/2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: 1- Retificar o valor aprovado em deliberação de câmara de 09/03/2017, 
referente à garantia bancária autónoma à primeira solicitação, respeitante à 1ª fase das obras 
de urbanização, que passará de 1.115.396,00€ (um milhão cento e quinze mil trezentos e 
noventa e seis euros) para 588.272,00€ (quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e 
dois euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar a apresentação de garantia bancária autónoma à primeira solicitação no valor de 
588.272,00€ (quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e dois euros), referente à 1ª 
fase das obras de urbanização.--------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 174.º do Código de Procedimento 
Administrativo: “ Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do ato.” ----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:ALFREDO EUSÉBIO PAIAS LOPES DA SILVA ----------------------------  
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ASSUNTO: Revogação do ato administrativo de aprovação da alteração simplificada 
do loteamento n.º 05/2016, deliberado em reunião de câmara de 30/06/2016 --------------  
LOCALIZAÇÃO: Zil – Expansão IV – Lotes 4 e 5 – Vila Nova de Santo André. -----------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 05/2016 de 03/05/2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Revogar o ato administrativo referente à aprovação da alteração 
simplificada, para anexação dos lotes 4 e 5 da Zil – Expansão IV em Vila Nova de Santo 
André, deliberado em reunião de câmara de 30/06/2016.  -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A revogação do ato administrativo decorre do facto de não ter sido 
celebrada atempadamente a escrita definita de compra e venda referente aos lotes 4 e 5, 
motivo que impede o registo predial da alteração ao loteamento aprovada em 30/06/2016, 
pelo titular do processo Sr. Alfredo Eusébio Paias Lopes da Silva.  ------------------------------  
2- Após a revogação da deliberação de 30/06/2016, que aprovou a alteração simplificada ao 
loteamento 05/2016, irá a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE) promover o procedimento de alteração ao 
loteamento municipal para a anexação dos dois lotes num único. --------------------------------  
3- Com a conclusão do procedimento de anexação dos lotes, pela Câmara Municipal, 
ficarão reunidas as condições para se proceder à transmissão definitivamente do lote 
resultante da anexação ao promitente comprador, Sr. Alfredo Eusébio Paias Lopes da Silva.  
4- A revogação do ato é efetuada nos termos do artigo 73.º n.º 1 do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação e dos artigos 165.º n.º 1, 169.º, 170.º e 171.º do Código do 
Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Concertos de Natal 2016 -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.003/2, de 8/03/2017 da Divisão de Cultura 
e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador, Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) 
para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar os Concertos de Natal promovidos pelo 
Coral Harmonia em 2016. -------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Nestes concertos foram apresentados os novos projetos do Coral Harmonia e do Coral 
Harmonia Juvenil, sendo objetivo dos mesmos proporcionar momentos de convívio na 
quadra festiva e atingir um público mais jovem. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Oferta de publicações às Bibliotecas Municipais no mês de fevereiro de 
dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.004/8 de 29/03/2017 Divisão de Cultura e 
Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador, Norberto Barradas. ---------------------------------------  
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PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 
descritas em relação anexa ao documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número sessenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33, da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2017. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Vila Nova de Santo André. --------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2017/300.10.05/32 de 16 de março da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar ao Senhor Jorge da Costa Lameiro, por 0,58 €, a bica, acrescido 
de Iva à taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 0,40 €. ------------------------------------------  
2. Proposta mais elevada. -------------------------------------------------------------------------------  
3. Apresentaram propostas as empresa Costa e Irmão Lda, que ofereceu 0,51 €/bica, a 
empresa Repsol Resinas que ofereceu 0,52 €/bica e o Senhor José Costa Lameiro que 
ofereceu 0,58 €/bica.  ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos e por mim, José 
Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 
Finanças, exercendo as funções de Secretário. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


