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ATA NÚMERO TRINTA E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE. ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da 
Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da 
Câmara Municipal, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge 
Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 
Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e oito, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que a Senhora Vereadora Margarida Santos não 
estava presente na reunião, porque estava a acompanhar a visita às instalações municipais 
de forças políticas candidatas às próximas eleições autarquias. -----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL ------------------------  
O Senhor Presidente informou que não terá lugar a reunião ordinária da Câmara Municipal, 
de 5 de outubro de 2017, por ser feriado nacional, sendo que a reunião seguinte terá lugar 
no dia 12 de outubro de 2017.  -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE FINAL DE MANDATO ----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD, referiu que, antes do período de gestão, 
gostaria de tecer algumas considerações, em jeito de balanço, sobre os quatro anos de 
mandato e a sua intervenção na Câmara Municipal, começando por referir que ninguém 
gostava de não ganhar eleições, como aconteceu ao PSD, no Município, embora a sua 
votação tenha subido, sendo que, enquanto eleito, assumiu a função de Vereador, como era 
sua obrigação, lamentando que alguns eleitos de outras forças políticas, como aconteceu 
com o PS, não o tenham feito. --------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que foi com sacrifício pessoal e profissional, tendo em conta que reside e 
trabalha na área metropolitana de Lisboa, que assumiu as funções, contribuindo com os seus 
parcos conhecimentos para que se encontrassem as melhores soluções para o Município. ---  
Mais referiu que a sua candidatura tinha um projecto diferente daquele que foi ganhador, 
porque a população escolheu, e escolhe sempre bem.  ----------------------------------------------  
Referiu ainda que lhe agradou o facto de, no actual mandado, a Oposição na Câmara 
Municipal ter sido cooperante com o Executivo permanente, não tendo enveredado por 
guerrilhas, ataques pessoais ou por meios encapotados e desonestos, como acontece 
demasiadas vezes na política, o que tem desagradado e levado ao afastamento das pessoas. 
Referiu também que nestes quatro anos como Vereador não permanente, aprendeu e 
partilhou conhecimentos, evoluindo como pessoa e como profissional e pôde melhorar os 
conhecimentos sobre o Município, mas sentiu sempre, por parte do Executivo que tem a 
Maioria, um alheamento completo das propostas da Oposição, esperando que estas palavras 
ajudem a uma reflexão sobre esta situação, porque os eleitos na Oposição não são inimigos 
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e são todos pessoas sérias e honestas e nunca fizeram ataques pessoais ou à Câmara 
Municipal. Acrescentou que as discussões foram sempre feitas com elevação, consideração 
e respeito, pelo que, mereciam ter tido um envolvimento diferente na actividade municipal, 
com o qual o Município ficaria a ganhar. -------------------------------------------------------------  
Informou ainda que integra a lista do PSD à Assembleia Municipal, para as próximas 
eleições autárquicas. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se iria pronunciar sobre o actual mandato na última reunião 
ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.020.505,05 € (três milhões vinte mil quinhentos e 
cinco euros e cinco cêntimos) --------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 252.873,92 € (duzentos e cinquenta e dois mil 
oitocentos e setenta e três euros e noventa e dois cêntimos). --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: - Aprovar a décima 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 cento e cinquenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------  
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, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Nona 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: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a nona 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 cento e cinquenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 
de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------------------------------  
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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número cento e cinquenta 
e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------  
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, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio da CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens – Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto trinta ponto zero zero dois 
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2017, a constituição de um Fundo de Maneio 
destinado a suportar despesas ocasionais de pequeno montante resultante da ação das 
comissões de proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua 
guarda de facto, no valor de 153,15€ mensais, distribuído da seguinte forma: -----------------  
» Géneros alimentícios - Classificação económica da despesa 02.01.06 – 60,00€ -------------  
» Aquisição de refeições - Classificação económica da despesa 02.02.25 – 43,15€ ------------  
» Transportes - Classificação económica da despesa 02.02.10 – 20,00€ -------------------------  
» Produtos químicos e farmacêuticos - Classificação económica da despesa 02.01.09 – 
30,00€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - Que o mesmo seja instalado com início de funcionamento em 02 de outubro de 2017. 
Três - A gestão do fundo de maneio compete ao Presidente da CPCJ, sendo substituído nas 
suas faltas pelo secretário da comissão. ---------------------------------------------------------------  
Quatro - A utilização das verbas está sujeita a decisão conjunta do presidente da Comissão 
e do representante do Município na Comissão. ------------------------------------------------------  
Cinco - O fundo é criado até ao fim do presente ano civil, sendo encerrado até 31 de 
dezembro e até esta data reposto na tesouraria Municipal. -----------------------------------------  
Seis - A reconstituição do fundo será efetuada mensalmente, sempre contra a entrega dos 
documentos justificativos das despesas, não podendo estas ultrapassar o montante mensal 
do fundo de maneio para cada uma das rúbricas da despesa. --------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: - De Facto - Compete ao Município garantir o apoio ao funcionamento 
da comissão de Proteção de Crianças e Jovens, designadamente, nas vertentes logísticas, 
financeira e administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
Dentro da vertente financeira está incluído um fundo de maneio que se destina a suportar 
despesas ocasionais e de pequeno montante, resultantes da ação das comissões de proteção 
junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre 
que não seja possível assegurá-la através dos recursos formais das entidades que compõem 
a própria comissão, ou de outras entidades. Estão excluídas aquelas despesas naturalmente 
decorrentes da ação social, para as quais existem mecanismos e entidades devidamente 
estabelecidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Os critérios de atribuição do apoio ao funcionamento das comissões de proteção são fixados 
pela Comissão nacional, tendo em consideração a população residente com idade inferior a 
18 anos, o volume processual da comissão e a adequada estabilidade de intervenção 
protectiva, tendo sido definidos seis escalões de financiamento e que o montante máximo 
do fundo de maneio não pode ultrapassar o valor da comparticipação mensal, os dados 
recolhidos através do relatório anual de avaliação da atividade da CPCJ de Santiago do 
Cacém e os dados dos Censos de 2011, a CPCJ de Santiago do Cacém situa-se no 4º 
escalão, a que corresponde um fundo de maneio de 153,15 € mensais. --------------------------  
-De Direito - Artigo 14º da Lei 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção de crianças e 
jovens em perigo), com a redação dada pela Lei nº 142/2015, de 8 de setembro. --------------  
Ponto 2.3.4.3 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) aprovado 
pelo Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Comissão de Vistorias no âmbito da Gestão Urbanística, Planeamento e 
Ordenamento do Território, Reabilitação Urbana e Património -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.500/1 de 18/09/2017, da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: 1- Revogar o ponto 2 da deliberação camarária de 02 de junho de 2016, 
referente à nomeação da comissão de vistorias no âmbito do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Nomear a Comissão de Vistorias no âmbito da Gestão Urbanística, Planeamento e 
Ordenamento do Território, Reabilitação Urbana e Património, constituída pelos 
funcionários: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Vogais efetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Ana Cristina Caeiro Motaco Evangelista Lourenço (Técnica Superior) ----------------------  
2. Ana Cristina Guerreiro Batista Falcão e Silva (Técnica Superior) -----------------------------  
3. Esperança Nunes Patricio (Técnica Superior) -----------------------------------------------------  
4. Helena Isabel Teixeira Gomes Mendes (Técnica Superior) -------------------------------------  
5. João David Paiva de Sousa (Técnico Superior) ---------------------------------------------------  
6. Ligia Cristina Daniel de Magalhães Tiago (Técnica Superior) ---------------------------------  
7. Miguel Florival Vagueiro da Silva Bruno (Técnico Superior) ----------------------------------  
Vogais suplentes (a ordem é arbitrária): --------------------------------------------------------------  
1. Ana Cristina Branco Curto Chainho Malão (Técnica Superior) --------------------------------  
2. Ana Luisa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro (Técnica Superior) -------------------------  
3. António Manuel Tojinha da Silva (Técnico Superior) -------------------------------------------  
4. Elsa Paula de Sousa Figueiredo Grade (Técnica Superior) -------------------------------------  
5. João Pedro Contente Godinho (Técnico Superior) -----------------------------------------------  
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6. Leonel José Dâmaso Pereira (Assistente Técnico) -----------------------------------------------  
Vogais suplentes que integrarão a Comissão de Vistorias em função das matérias em 
causa (a ordem é arbitrária): -------------------------------------------------------------------------  
1. Alexandra Cristina Oliveira Mourinha Amoroso de Brito Gonçalves (Técnica Superior) -  
2. Alexandre José Fôja Ferreira (Técnico Superior) ------------------------------------------------  
3. Ana Teresa Fernandes Seixas (Técnica Superior) ------------------------------------------------  
4. António Jorge Gomes Valério (Técnico Superior) -----------------------------------------------  
5. António José Bento Ferreira (Técnico Superior) -------------------------------------------------  
6. António Norberto Marques da Silva (Técnico Superior) ----------------------------------------  
7. Avelino Ribeiro Lourenço (Técnico Superior) ----------------------------------------------------  
8. Carlos Jorge Canário Parreira (Fiscal Municipal) ------------------------------------------------  
9. Cláudia Rita da Silva Jorge (Técnica Superior)---------------------------------------------------  
10. Cristina Margarida Teixeira de Brito Mendes (Técnica Superior) ---------------------------  
11. Fernando Diniz Simões Costa de Almeida e Silva (Assistente Técnico) --------------------  
12. Joaquim Augusto Machado Pinheiro (Técnico Superior) --------------------------------------  
13. José Carlos Nabais Correia (Técnico Superior) -------------------------------------------------  
14. José Manuel Alves Siborro (Técnico Superior) -------------------------------------------------  
15. Manuel Fernando Candeias (Fiscal Municipal) -------------------------------------------------  
16. Milene Isabel Calado Faustino (Técnica Superior) ---------------------------------------------  
17. Rui Jorge Gomes Mateus (Técnico Superior) ---------------------------------------------------  
18. Sérgio Manuel da Silva Santiago (Assistente Técnico) ----------------------------------------  
19. Silvana Maria Ferreira da Silva Cachucho (Técnica Superior) -------------------------------  
20. Sílvia Catarina da Silva Figueiredo Barros Carvalho (Técnica Superior) -------------------  
21. Susana Isabel Pereira Espada (Técnica Superior) -----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Dar cumprimento à alínea w), n.º 1, artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12/09; n.º 2 do artigo 64.º, artigo 90.º e 
artigo 96.º do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização, aprovado pelo DL 555/99, de 
16/12 (na sua atual redação); e artigos 44.º e 46.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana, aprovado pelo DL 307/2009, de 23/10 (na sua atual redação). --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória - Pavimentações de Vias 
Municipais ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/4, de 13/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.02/DPO/17 - papel) ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 
resumo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato .........................................: 391.820,84 € (IVA incluído) -------------------------------  
Faturado .........................................: 391.820,84 € (IVA incluído) -------------------------------  
Revisão de Preços Provisória ……...: 0,00 € (IVA incluído) --------------------------------------  
Dois: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 0,00€. 
FUNDAMENTOS: Um: O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de apenas 
se encontrarem publicados os índices até ao mês de dezembro 2016. O cálculo é referente 
aos autos de 1 a 4. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38ª do caderno de encargos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: J. SILVA LOBO CONSTRUÇÃO CIVIL LD.ª --------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2017/2 em nome de J. Silva Lobo 
Construção Civil Ld.ª, “Loteamento Quinta do Lobo” – Rua Manuel da Fonseca e 
Rua 10 – Ermidas - Sado. -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: “Loteamento Quinta do Lobo” – Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – 
Ermidas-Sado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2017/2 de 05/05/2017 da Divisão do 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2017/2, para o “Loteamento Quinta 
do Lobo” – Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas-Sado, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1177/20070525, da freguesia de Ermidas-Sado, 
conforme memória descritiva e planta síntese, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata, com o número cento e cinquenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A operação consiste na alteração ao Regulamento do Loteamento que incide em pequenas 
alterações tais como a possibilidade de fazer coberturas planas; a não obrigação de 
construirpérgulas laterais; a permissão de introduzir cores em parâmetros, mantendo-se o 
branco a cor predominante; e na possibilidade de ampliação do polígono de implantação 
máximo das moradias unifamiliares dos lotes 15 a 20, mantendo-se inalteradas todas as 
áreas de construção, índices e parâmetros urbanísticos anteriormente aprovados. -------------  
Há lugar ao pagamento de Taxas Urbanísticas no valor de 57,26€ (cinquenta e sete euros e 
vinte e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 
termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, não 
tendo sido apresentada oposição escrita à presente alteração ao loteamento. -------------------  
2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe 
à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação de Minuta de Contrato – Requalificação de Espaço Público no 
Bairro das Flores em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.10.001/29, da Divisão de Projeto e Obras.--------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à empreitada de “Requalificação de 
Espaços Públicos no Bairro das Flores em Vila Nova de Santo André”, a celebrar com a 
empresa “PROTECNIL – Sociedade Técnica de Construções, S.A.”, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata, com o número cento e cinquenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião, --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Em 17 de agosto do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da empreitada em referência à empresa “Protecnil, S.A.” tendo a 
adjudicatária 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: Cedência de Habitação. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.50.201/513, de 28 de junho de 2017, da Secção de 
Aprov. e Património. -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, fração autónoma designada pela letra “E” do artigo 3 107º, da freguesia de 
Santiago do Cacém, correspondente ao 2º Esquerdo do Bloco C da Praceta dos Bombeiros 
Voluntários, em Santiago do Cacém, à Dra. Luísa Catarina Nunes Sousa. ----------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata, com o número cento e sessenta, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – A Dra. Luísa Sousa exerce funções de médica a realizar a 
especialidade de medicina geral e familiar, na UCSP de Santiago do Cacém, atividade que é 
considerada de interesse público para o Município de Santiago do Cacém. ---------------------  
DOIS – No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de técnicos de saúde no 
concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------  
TRÊS- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo – Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/650.10.100/61 de 31/08/2017, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde ------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 
10.08.2017, atribuir escalão A e respetivas comparticipações (refeições escolares, fichas de 
atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo 
constantes no anexo I, atribuir escalão B às crianças e aos alunos do 1º Ciclo constantes no 
anexo II. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.09.07, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A, anexo IV. --------------  
FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 
de acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; -------------------------------------  
2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 
Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; -------------------------------------------------------  
- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; -----  
- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de set; ----------------------------------------  
- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESTRELA DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/850.10.600/67 de 18/08/2017 – Serviço Municipal de Desporto -----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 188,20€ (Cento e oitenta e oito 
euros e vinte cêntimos) para o Estrela de Santo André como apoio na comparticipação de 
obras realizadas na rede de rega do Campo de Futebol de 5. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Este tipo de cedências assenta no princípio de colaboração entre o 
Município e as coletividades desportivas do concelho de modo a permitir e proporcionar 
melhores condições para a prática desportiva das populações. ------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos Senhores 
Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS. --------------------------------  
Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que nada tinha 
contra o Clube e a obra em si, mas não entendia a razão da apresentação da proposta, tendo 
em conta que existia um regulamento para a Atribuição de Apoios Financeiros ao 
Movimento Desportivo do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, 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 da 
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 
Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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