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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE CATORZE DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao catorze dias do mês de junho de dois mil e dezassete, na Sala de Reuniões da Sede da Junta 
de Freguesia de Abela, 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, 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 vinte e 
três da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------  
Os Senhores Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito não votaram, por não terem 
estado presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Receção Definitiva – Liberação de Garantias – Reabilitação da E.M. 526 em 
Alvalade -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.001/18 de 10/04/2017, da Divisão de Projeto e Obras. 
(Processo 21/DOME/09 – papel) ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha --------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação da garantia bancária nº N00357264 do BES – Novo 
Banco, no valor de 48.574,17€ (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro euros e 
dezassete cêntimos) e da garantia bancária nº 052-43.010421-7 do Montepio, no valor de 
48.574,17€ (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro euros e dezassete cêntimos), 
ambas de 5% do valor da empreitada de Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade. 
FUNDAMENTOS: Um: Atendendo a que em anterior vistoria foram detetadas anomalias, as 
quais não foram reparadas pelo empreiteiro, foi emitida a nossa fatura nº002/2583 de 
27/04/2017 no valor de 1.023,15€ com IVA incluído, para a liquidação das referidas anomalias 
imputáveis ao empreiteiro, realizadas pelos serviços municipais. O empreiteiro efetuou o 
pagamento através de cheque datado de 16/05/2017. -----------------------------------------------------  
Após a realização da vistoria à obra em referência para efeitos de receção definitiva, verificou-
se que a mesma não continha outras anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão 
assim reunidas as condições necessárias para a liberação das garantais bancárias. ----------------  
Dois: Artº 397º e Artº 398º do Códigos 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: Lista de Erros e Omissões - Repavimentações da Rede Viária Municipal--------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/24, de 11/05/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras (processo 01.08.08/DPO/2017 – papel). ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha --------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo praticado em 06-06-2017, que não aprovou a 
única lista de erros e omissões apresentada e aprovou a resposta à referida lista para ser 
submetida na plataforma eletrónica saphetygov. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Da análise dos serviços técnicos da Câmara Municipal à lista de erros e 
omissões apresentada, concluiu-se o seguinte: ---------------------------------------------------------------  
1) Não se concorda com os erros elencados relativamente às quantidades, mantendo-se as 
quantidades iniciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2) Não se concorda com a observação apresentada, alegando que não é possível distinguir a 
zona a pavimentar com misturas betuminosas ou com revestimento superficial duplo, dado 
que se conseguem identificar essas zonas através do nome das ruas que estão identificadas 
na peça desenhada e descritas no mapa de medições detalhado. ----------------------------------------  
2 - Artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro; 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 ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória - Construção da Rede Pedociclável da 
Aldeia até ao Mar-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2015/300.10.001/2, de 29/10/2015, da Divisão de Projeto e Obras. 
(Processo 01.08.08/DPO/15 - 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 .........................................: 909.798,04 € (IVA incluído) ------------------------------------------  
Faturado .........................................: 909.798,04 € (IVA incluído) -----------------------------------------  
Revisão de Preços Provisória ……...: -27.934,46 € (IVA incluído) ------------------------------------------  
Dois: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de -27.934,46 €, (menos vinte 
e sete mil novecentos e trinta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos), IVA incluído, 
a fim do mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior emissão de nota de crédito. ----------  
FUNDAMENTOS: Um: O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de apenas se 
encontrarem publicados os índices até ao mês de março de 2016. O cálculo é referente aos 
autos de 1 a 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A nota de crédito deverá ser de acordo com o previsto em PPI com o objetivo 3.3.1.1.3., 
projeto 2015/104 e no valor de -26.353,26 €, acrescido de IVA (-1.581,20€), o que perfaz um 
total de -27.934,46€ (vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro euros e quarenta e seis 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma 
Financeiro - Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1) ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.03/DPO/17 - papel) -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha --------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 
cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Consdep – Engenharia e Construção, 
S.A., para a execução da obra em referência. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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: Transferência de verba para a Freguesia de Abela - comparticipação na obra do 
Polo Museológico de Abela ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela-------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/850.10.600/43, do Gabinete de Apoio à Presidência ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha --------------------------  
PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação da transferência de uma verba 
no valor de 8 171,11€ (oito mil cento e setenta e um euro e onze cêntimos) para a Freguesia 
de Abela para comparticipação na obra do Polo Museológico de Abela --------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A obra do Polo Museológico de Abela foi alvo de uma 
candidatura com financiamento do Agris – Medida Agricultura e desenvolvimento rural; --------  
DOIS: O Município de Santiago do Cacém financiou a parte não comparticipada do valor total 
do investimento que se cifrou em 130 083€ (cento e trinta mil e oitenta e três euros); 
TRÊS: Tendo em conta que só em 2016 foram acertados os valores dos trabalhos a mais e 
por conseguinte o valor total do investimento, 138 254, 11€ (cento e trinta e oito, duzentos 
e cinquenta e quatro euros e onze cêntimos), que se situou acima do valor inicialmente 
previsto, torna-se agora necessário efetuar a transferência de forma a garantir o princípio 
vertido no ponto dois.------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar proposta à 
Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, conforme de acordo com o artigo 
33.º n.º1, alínea ccc) do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara municipal, deliberar sob 
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 
próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra citado regime. -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores 
Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos Senhores 
Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito eleito do PSD. --------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CERCAL DO ALENTEJO -----------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba – Semana da Musica -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/900.10.001/52 de 28/04/2017 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas -----------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 132,42€ (cento e trinta e dois euros e quarenta e 
dois cêntimos) para o Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo, destinada ao pagamento 
das refeições dos alunos participantes na Semana da Musica 2016. ------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro 
2 – O Agrupamento de Escolas do Cercal procedeu ao fornecimento das refeições para as 
crianças participantes na Semana da Musica ------------------------------------------------------------------  
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 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 pelo Senhor 
Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------------ -----  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e trinta e cinco minutos.-----------------------------------------------------------
---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


