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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E CATORZE----------------------------  

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

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves 

Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a 

fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------   

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas e dez minutos. ----------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte e 

oito de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor 

Vereador Paulo Gamito por não ter estado presente. ---------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Falta de Enfermeiros no Hospital do Litoral Alentejano --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: da pergunta ao Governo entregue pela Senhora Deputada 

Paula Santos e Senhores Deputados Francisco Lopes e Bruno Dias sobre o assunto em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes – Libertação de Caução ---  

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

REFERÊNCIA: Processos número dezanove de dois mil e dez e Informação número cento e 

dezanove de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um –  Aprovar a redução da garantia bancária n.º 2525.001026.493, da Caixa 

Geral de Depósitos S.A., no valor de 10.721,46€ (dez mil, setecentos e vinte e um euros e 

quarenta seis cêntimos), ficando o restante valor, 2.230,01€ (dois mil, duzentos e trinta euros 

e um cêntimo), pendente a favor do Município de Santiago do Cacém. -----------------------------  

Dois – Aprovar a minuta de resposta à administradora de insolvência.   ----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/20112 de 22.08  --------------------  

Dois – De acordo com a informação número cento e dezanove de dois mil e catorze, 

ressarcidos dos prejuízos de 32.099,40€, decorrentes da resolução sancionatória do contrato, 

ficou-se com garantias no valor de 39.268,70€. ---------------------------------------------------------  

Três – O valor inicial das garantias bancárias totalizava 71.368,10€. O Município de Santiago 

do Cacém deve manter retido 40% desse valor, isto é, 28.547,24€.  ---------------------------------  

Quatro – A redução da garantia corresponde à diferença entre o valor ainda por libertar e o 

valor a manter retido (39.268,70€-28.547,24€).  --------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2014/2015 – Abertura de Concurso ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 

Pessoas/14 – Informação nº 114/DVQP/2014 -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2014/2015 seja de 35, 

das quais 16 destinadas a Primeiras Candidaturas e 19 a Renovações; ------------------------------  

Dois: considerar como área prioritária para 2014/2015 a Saúde; -------------------------------------  

Três: que o quantitativo mensal da bolsa de estudo para o ano letivo 2014/2015 seja de 

130,00€ para os estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino superior fora do 

município, e de 65,00€ para os estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino 

superior localizados no município, bem como na Universidade Aberta; ----------------------------  

Quatro: que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes períodos: 

Renovações, de 1 de agosto a 30 de setembro, e Primeiras Candidaturas de 1 de setembro a 31 

de outubro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cinco: que seja autorizada a acumulação de bolsas de estudo a todos os bolseiros até ao limita 

máximo de 350,00€, e nos casos em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite de 

350,00€, seja a bolsa de estudo municipal reduzida até ao montante em que o somatório das 

duas perfaça aquele valor; ----------------------------------------------------------------------------------  

Seis: que para efeitos do referido no número cinco, os bolseiros devem entregar na DVQP 

declaração dos Serviços Sociais do respetivo estabelecimento de ensino/Direção Geral do 

Ensino Superior/outras entidades comprovativa do recebimento (ou não) de bolsa de estudo e 

seu montante mensal/anual.  -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Números 1, 2 e 4 do artigo 4º, número 3 do artigo 8º e alínea a) do 

artigo 15º do Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 

Superior, e deliberação de Câmara de 2001.11.21. -----------------------------------------------------  

Dois – a despesa de um estudante deslocado é substancialmente maior que a de um estudante 

que frequenta estabelecimento de ensino superior localizado no município, na medida em que 

aquele tem de suportar a despesa inerente ao seu alojamento, fator não aplicável a este.---------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2013/2014 – Propostas de cessação do direito à bolsa de 

estudo e de indeferimento de reclamação de pai do candidato a bolsa de estudo Cláudio 

Miguel Eusébio Penedo -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 

Pessoas/14 – Informação nº 116/DVQP/2014 -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------   

PROPOSTA: Um: cessação imediata da bolsa de estudo e perda imediata da qualidade de 

bolseiro de Cláudio Alexandre da Costa Ferreira, Tiago André Alves Camacho, Ivânia raquel 

Moreno Salas, Vânia Sofia Eusébio Penedo, Ana Cristina Guerreiro Martins, Jéssica Catarina 

Charrua Nascimento e Maria Inês Raposo Vilhena; ----------------------------------------------------  

Dois: indeferimento da reclamação apresentada por António Penedo, pai do candidato a bolsa 

de estudo Cláudio Miguel Eusébio Penedo. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – alínea g) do artigo 15º, artigo 19º, número 3 do artigo 20º, alínea b) 

do artigo 21º e número 1 do artigo 22º do Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas 

de Estudo para o Ensino Superior. ------------------------------------------------------------------------  
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Dois – a despesa de um estudante deslocado é substancialmente maior que a de um estudante 

que frequenta estabelecimento de ensino superior localizado no município, na medida em que 

aquele tem de suportar a despesa inerente ao seu alojamento, fator não aplicável a este.---------  

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

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

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

ENTIDADE: TEMPLANO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LIMITADA -------------------  

ASSUNTO: Anulação da deliberação da retificação ocorrida em reunião de 10/07/2014, 

e retificação da deliberação de 12/06/2014, corrigindo o valor a reter, que será de 958€ 

(novecentos  e cinquenta e oito euros) e não 960€ (novecentos e sessenta euros), de 

acordo com o artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo  -----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa-o-Resto – Santo André. ---------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 40020/1999 datado de 22/12/1999 em nome de 

Templano Sociedade Imobiliária Limitada. --------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: No seguimento da informação de 27/6/2014, foi proposta a retificação da 

deliberação de Câmara de 12/6/2014, porquanto se considerou que tinha existido um erro no 

apuramento do valor da garantia bancária que deveria ficar cativo com a receção das obras de 

urbanização em falta (ligação da rede de pluviais). -----------------------------------------------------  

A 10/7/2014 foi deliberado proceder a essa retificação e, consequentemente, procedeu-se à 

notificação ao Loteador e à entidade bancária responsável pela garantia bancária. ----------------  

O Loteador contatou a nossa Divisão, manifestando estranheza pelo conteúdo do nosso ofício, 

porquanto considera que a 1ª deliberação estava correta. ----------------------------------------------  

Avaliado o processo, conclui-se: --------------------------------------------------------------------------  

- De facto, a garantia bancária (GB) prestada para assegurar execução das obras relativas à 

drenagem das águas pluviais do Loteamento foi a n.º125.02-0902123, no valor de 67.325,00€ 

(sessenta e sete mil trezentos e vinte cinco euros). -----------------------------------------------------  

- Porém, o Projeto que teve na base da apresentação dessa GB, por mútuo acordo entre a 

CMSC e o promotor do Loteamento, foi alterado e a nova solução encontrada - 

substancialmente mais barata que a anterior, motivou um pedido de redução do valor 

dessa GB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com base nos orçamentos então apresentados, foi efetuado novo cálculo, concluindo-se que o 

valor que deveria ser assegurado era 9.579,62€ (nove mil quinhentos e setenta e nove euros 

e sessenta e dois cêntimos) (7.276,03€ (sete mil duzentos e setenta e seis euros e três 

cêntimos) do valor real da obra +despesas administrativas + IVA + taxa de inflação). -----------  

Esta redução foi deliberada em reunião de Câmara de 29/3/2012. ------------------------------  

Resulta do acima exposto que o valor que ainda estava cativo (9.579,62€ (nove mil 

quinhentos e setenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos)) correspondia, 

efetivamente, ao valor total da obra que se pretendia assegurar, pelo que, estando agora 

essa obra em condições de ser rececionada, considera-se que o valor a ficar cativo deverá 

corresponder a 10% desse valor, ou seja, 958€ (novecentos e cinquenta e oito euros). -----  

Assim, propõe-se a anulação da deliberação de retificação ocorrida em reunião de 10/07/2014, 

e nos termos do artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo, seja  --------------------  

corrigido o valor aprovado em deliberação de 12/06/2014, que será de 958€ (novecentos e 

cinquenta e oito euros) e não 960€ (novecentos e sessenta euros).  ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o nº1 e o n.º2 do artigo 148.º do Código do 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”. A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido 
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dos interessados, tem efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade 

usadas para a prática do ato retificado”.  -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS -----------------------------  

ASSUNTO: Clube da Criança – Isenção do pagamento de Taxas-------------------------------  

REFERÊNCIA: Inf. 48/SAC/DCD/14 e Proc.07/TL/Divertimentos Via Pública/14.------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar a realização do “Clube da Criança” promovido por a Igreja Evangelista 

Assembleia de Deus nos dias, 31 de julho e 01 de agosto de 2014, através da isenção do 

pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de 

Divertimentos Via Pública no valor de 46,28 €. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Instituição pública 

sem fins lucrativos, é uma instituição, que tem como norma realizar eventos destinados a 

população mais nova e às famílias de Santiago do Cacém como um serviço à comunidade e 

um contributo para o bem-estar e lazer na localidade de Santiago do Cacém. ---------------------  

De direito: É competente para isentar das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 12/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ----  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território / 2014 ---------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 13 – Nave 2 do Mercado Municipal de Vila 

Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Dora Margarida Romão 

Santana Cavaco, contribuinte nº 216839343, para desenvolvimento da atividade económica de 

comércio de artesanato. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 53/DSCT/GAE/2014, 

anexa ao processo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Mediante o pagamento de taxas de ocupação diária de banca, prevista no Regulamento 

Municipal de Taxas em vigor na área do Município, nomeadamente 0,88€ / dia de acordo com 

o previsto na alínea c) do artigo 23º Bancas ou Pedras, Capítulo V. ---------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 da 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 Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  ------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e cinquenta minutos.----------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 


