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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE 

DOZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE ----------------------------------------------------  

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

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

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

Vice-Presidente, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves 

Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, e Carlos Manuel Lourenço 

Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------------  

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

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

trinta e um de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 

Senhor Vereador Arnaldo Frade, por não ter estado presente. ----------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  --------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.225,40 € (dois mil 

duzentos e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santo André. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS – Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na  ZIL – Atraso na Conclusão 

dos trabalhos – Sanção contratual  ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 

informação número oitenta e cinco de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a aplicação de multa contratual diária à empresa Marcelino & 

Rodrigues – Construções Lda, por violação do prazo da obra, do dia 15-06-2013 a 03-07-2013 

(data da conclusão dos trabalhos) ou seja 16 dias de atraso. O valor da multa será de 285,58€ 

nos primeiros 30 dias, sendo que totaliza o valor de 4.569,00€ (quatro mil quinhentos e 

sessenta e nove euros). --------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Conforme consta no processo e já mencionado na informação nº 

057/DOME/2013 o prazo da empreitada era de 6meses, tendo ocorrido 4 suspensões de prazo, 

num total de 98 dias, uma prorrogação de prazo de 80 dias e foi ainda de acordo com a 

deliberação de Câmara de 13.06.2013 concedido um prazo adicional até ao dia 15.06.2013 

para conclusão dos trabalhos da empreitada. Sendo que os trabalhos decorreram até ao dia em 

que foi feita a receção provisória parcial 03.07.2013 (atraso de 16 dias), tendo ficado 

registadas em auto algumas anomalias e concedido prazo de 15 dias para a correção das 

mesmas, prazo já ultrapassado sem que as anomalias fossem corrigidas, tendo o empreiteiro 

sido notificado pelo oficio nº 221/DOME/13 de 23.08.2013. -----------------------------------------  

2. nº 1 do artº 403 do Código dos contractos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 

29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO CARLOS CARVALHINHO FERREIRA DO Ó -------------------------  

ASSUNTO: Redução das taxas a pagar pela operação urbanística – Comunicação Prévia 

de reconstrução no prédio sito no Centro Histórico – Rua Fonseca Achaiolli em Santiago 

do Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 101/2013 datado de 04/07/2013 em nome de João Carlos 

Carvalhinho Ferreira do Ó ----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a redução em 50% do pagamento das taxas de urbanismo inerentes 

a esta operação urbanística, cujo valor é de 462,12 € (quatrocentos e sessenta e dois euros e 

doze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O titular do processo ainda não efetuou o pagamento dessa taxa. Propõe-se a redução no 

valor de 231,06 € (duzentos e trinta e um euros e sis cêntimos) a pagar pelo requerente. --------  

FUNDAMENTOS: De facto: Estamos perante uma operação urbanística que se situa no 

Centro Histórico de Santiago do Cacém e que, pelas suas características arquitetónicas e pelos 

materiais utilizados, contribui para o processo de recuperação e requalificação de uma área 

urbana para a qual o Município tem interesse especial. ------------------------------------------------  

De direito: Assim considera-se o pedido enquadrável na alínea h) do nº 2 do artº 8 do 

Regulamento de Taxas, que prevê a possibilidade de isenção ou redução até 50% do 

pagamento das taxas urbanísticas, para este tipo de operações urbanísticas. -----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ ALVES AIRES, MARIA AYRES, MARIETA DA CONCEIÇÃO 

ALVES AIRES, SARA MARINA DÂMASO AIRES BENVINDO E ODETE DE JESUS 

ALVES AIRES MARTINS DE CARVALHO. ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Retificação da proposta aprovada em reunião de câmara de 20/06/2013,  

relativamente à aprovação do loteamento n.º 2/2013, em nome de José Alves Aires e 

Outros, e ao valor das compensações urbanísticas. -------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Nova e Rua 31 de maio - Alvalade. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 2/2013 datado de 08/02/2013 em nome de José 

Alves Aires e Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a retificação por erro de cálculo, uma vez que o valor das 

compensações pelas áreas de equipamento e verdes de utilização coletiva não cedidas não 
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estava correto, pois não incluía a norma de salvaguarda, prevista no artigo 15º do 

Regulamento Municipal das taxas, ou seja, o valor apurado à luz do antigo Regulamento de 

Taxas, não contemplava a evolução anual, sendo então o valor de compensações a cobrar 

4.923,08€ (quatro mil novecentos e vinte e três euros e oito cêntimos) e não 3.522,65€ (três 

mil quinhentos e vinte e dois euros e sessenta e cinco cêntimos).  -----------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 148º 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”, “A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a 

pedido 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da Alteração ao Loteamento Municipal do Parque Empresarial 

do Cercal do Alentejo –  Expansão 0. ------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 

Expansão 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 4/2013 datado de 05/07/2013, em nome do 

Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 

Cercal do Alentejo – Expansão 0, que consiste em: anexar os lotes 24 e 25; alterar os usos dos 

lotes 1,23,26,27,29 a 38 e 41; retificar o número de lugares de estacionamento do lote 32; 

reconfigurar os polígonos de implantação, afastamentos e alinhamentos obrigatórios dos lotes; 

introdução dos parâmetros urbanísticos e valores, no quadro de síntese, de área de 

implantação e de área de construção + área de cave; alteração da área de implantação dos lotes 

11, 23 e 26 a 42; previsão de 1 piso abaixo da cota de soleira para todos os lotes; alteração do 

número de lugares de estacionamento privado que passarão de 397 para 492, lugares privados 

ligeiros e uma diminuição de 35 para 33, lugares privados pesados, de acordo com memória 

descritiva e planta síntese anexas. -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea a), do n.º1 do artigo 7º, do Decreto-Lei 555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação, as operações de loteamento promovidas pela autarquia 

local estão isentas de licenciamento, sendo a aprovação das mesmas da competência da 

Câmara Municipal, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------  

O período de discussão pública efetuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro com as alterações do Decreto Lei 46/2009, de 20 de fevereiro, 

já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, observações ou sugestões.  ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Acordo a celebrar com o Senhor José Vaz – Terrenos em Brescos. -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 11.01-01/DAGF/SAP/2013 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1 - Alterar a cláusula 4 do Acordo a celebrar com o Senhor José Vaz, de forma 

a que passe a constar que o valor da compensação é 173.754,75€ (cento e setenta e três mil 

setecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) em vez de 163.150,00€ 

(cento e sessenta e três mil cento e cinquenta euros). --------------------------------------------------  

2 - Acrescentar uma cláusula 6 com a seguinte redação: ----------------------------------------------  

“Atendendo a que, pela aquisição pelo segundo dos imóveis dados em cumprimento, nos 

termos da cláusula que antecede, é devido IMT de 10.604,75€ e considerando que a receita 

daquele imposto é municipal, o primeiro entrega ao segundo o valor supra-referido destinado 

ao pagamento daquele imposto.” --------------------------------------------------------------------------  

3 – Aprovar a minuta do Acordo conforme documento em anexo. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Ao abrigo do previsto na alínea f) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro. ----------  

2 – Na sequência da deliberação de Câmara de 11 de julho do corrente ano, em que foi 

aprovada a minuta do acordo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Teresa Alves e José Rosado, eleitos da CDU. 

Três abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, e do 

Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. 

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: 

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD ROLANTES DA ESTRADA ---------------------------------  

ASSUNTO: Isenção de taxas ----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeia dos Chãos  -------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 39/SAC/DCD/2013 do serviço de Ação Cultural da 

Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder à isenção das taxas de ruído e de diversão provisória no valor total de 

23.22 € (vinte e três euros e vinte e dois cêntimos) referentes à iniciativa a promover pelo 

Grupo Motard Rolantes da Estrada no dia 14 de setembro na Sala de Convívio da Aldeia dos 

Chãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1 – De acordo com o pedido efetuado pelo Grupo Motard Rolantes da Estrada 

enquanto entidade organizadora do evento; ----------------------------------------------------------------------  

2 – A coletividade desenvolve trabalho de cariz recreativo onde se insere a atividade em 

causa. Os apoios concedidos pelo Município possibilitam o desenvolvimento das atividades 

pelo movimento associativo, as quais contribuem significativamente para uma melhoria da 

qualidade das organizações e consequentemente se traduzem em benefícios diretos à 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: 1. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o 

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

2. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 
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A/2002, de 11 de janeiro, 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 dez horas e vinte e cinco minutos.--------------------------------------------------------

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

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


