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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ----------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, 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. ------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e da Senhora Vereadora 

Daniela Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 

um, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------  

Não votaram a Ata, o Senhor Presidente Álvaro Beijinha e o Senhor Vereador Norberto 

Barradas, por não terem estado presentes na reunião. ---------------------------------------------------------  

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice- 

Presidente Margarida Santos e da Senhora Vereadora Daniela Martins. ---------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Apoio financeiro para obras de remodelação e de recuperação em instalações 

destinadas a equipamento cultural. ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------------------  

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha----------------------------------------------------  

PROSPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação da transferência de verba para a 

Junta de Freguesia de Ermidas-Sado, no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), para apoio à 

recuperação e remodelação do Centro Cultural de Ermidas. ------------------------------------------------           

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Junta de Freguesia de Ermidas-Sado apresentou uma 

candidatura ao Proder, Sub-Programa 3 – Dinamização das Zonas Rurais, para adaptação, 

ampliação, remodelação e recuperação de instalações destinadas a equipamento cultural. A 

candidatura em referência foi aprovada pela ADL em 30.04.2012. ---------------------------------------  

DOIS: Para além da obra financiada a Junta de Freguesia teve a necessidade de realizar 

trabalhos de remodelação do bar e adquirir sistema de som, tela e projetor para a sala do Centro 

Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: A Câmara Municipal considera importante a reabilitação deste espaço que permitiu que 

a população da Freguesia de Ermidas disponha de um espaço de cultura e lazer. ----------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: 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, conforme o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: As freguesias dispõem de atribuições nos domínios da cultura, tempos livres, desporto, 

ação social e ambiente, nos termos das alíneas d) f) e h) do n.º 2 do artigo 7.º do citado regime. ---  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECREIO E DESPORTO ESTRELA DE 

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

ASSUNTO: Realização de baile – Pedido de isenção do pagamento da taxa de ruído. -------  

REFERÊNCIA: Inf.63/SAC/DCD/2016 e Proc.15/TL/ Licença Espacial de Ruído/2016.  --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Que se apoie a Associação através da isenção do pagamento da taxa referente à 

licença de ruído para a realização de um baile e Dj, no dia 20 de agosto, entre as 20h e as 04h, no 

Parque de Estacionamento junto ao Pavilhão Amadeu Pinto, no valor de 13,78€.---------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação de Cultura Recreio e Desporto – Estrela de Santo 

André é uma instituição sem fins lucrativos que contribui para o desenvolvimento cultural, social 

e desportivo da comunidade e região em que se insere, através das inúmeras atividades que 

promove. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº6º do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------  

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

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

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

 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CERCAL DO ALENTEJO  --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Legalização da construção e autorização de utilização do quartel dos 

bombeiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Francisco Beja da Costa - Cercal do Alentejo. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 109/2015 datado de 07/09/2015, da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal 

do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

APRESENTANTE: Senhor Presidente, Álvaro Beijinha. --------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas urbanísticas à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo,  no valor total de 47.808,37 € 

(quarenta e sete mil, oitocentos e oito euros e trinta e sete cêntimos). -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea c), nº1 do artigo 8.º do Regulamento Municipal de Taxas, o qual 

institui que “Associações culturais, desportivas, recreativas ou outras, legalmente constituídas 

que, na área do Município, prossigam fins de relevante interesse público … estão isentas do 

pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas 

a utilização própria …” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Alteração de topónimo Rua da Azinhaga para Rua Bruno Chainho, em Aldeia 

de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeia de Santo André. --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 233/DOGU/2016 – Processo nº 1/2016, de 21/3, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração do Topónimo “Rua da Azinhaga” para “Rua Bruno 

Chainho”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Nos termos das alíneas ss) do nº 1 do art.º 33º do regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------  

DOIS – Parecer favorável da Junta de Freguesia de Santo André, deliberado em reunião de 14 

de junho de 2016 e aprovado na sessão da Assembleia de Freguesia de 29 de junho de 2016.-- 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2016-08-18                                                                                                       Pág. 3 

FORMA: Com cinco votos a favor, unanimidade. ---------------------------------------------------  

Votação efetuada por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI) – Suspensão do 

prazo de apresentação de propostas – Ratificação de Ato administrativo. ---------------------  

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

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

informação número cento e quatro de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. ---------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente, Álvaro Beijinha. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: 1- Ratificar o Ato administrativo da Senhora Vice-Presidente, Margarida 

Santos, de 10-08-2016 que aprova a decisão de manter a suspensão do prazo de apresentação de 

propostas, até à publicitação, da decisão sobre a lista de erros e omissões e publicação em 

Diário da República, da respetiva prorrogação de prazo, referente ao procedimento de 

Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI), em Vila Nova de Santo André. ----------  
FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas três listas de erros e omissões. A apresentação destas 

listas, suspende o prazo fixado para apresentação de propostas desde o termo do 5/6 daquele 

prazo (05.08.2016) até à publicitação da decisão sobre a mesma ou, não havendo decisão 

expressa, até ao termo do prazo (10.08.2016). -----------------------------------------------------------------  

Estando os serviços técnicos da Câmara Municipal a analisar os erros e omissões apresentados e 

tendo em conta que o período dentro do qual a entidade adjudicante deveria comunicar a sua 

resposta é insuficiente, torna-se necessário manter a suspensão do prazo de apresentação de 

propostas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- N.º 4 e 7 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos e n.º3 do Artº 35º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,  de 12 de setembro.  ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI) – Lista de Erros e 

Omissões Aceite; Retificação do mapa de quantidades; Prorrogação de prazo para 

apresentação de propostas. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

informação número cento e cinco de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e Obras. ------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1- Aprovar a retificação do mapa de quantidades, do procedimento de 

Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI). ---------------------------------------------------  

2- Aprovar a lista de erros e omissões aceite e respetivo mapa de quantidades final a colocar a 

concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por um período de dez dias a 

contar da data de envio do aviso para publicação em Diário da República, passando a data limite 

para entrega das mesmas a ser até às 23h59 do dia 02.09.2016. -------------------------------------------  

4- Aprovar o Aviso de prorrogação de prazo, para publicação em Diário da República. -------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas três listas de erros e omissões, pelos interessados, do 

procedimento em referência.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A análise dos serviços técnicos da Câmara Municipal, aos erros e omissões apresentados, 

conduziu à retificação do mapa de quantidades e introdução do artigo 7.2 – limpeza final da 

obra. Dado que as retificações serão comunicadas para além do termo do segundo terço do prazo 
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fixado para apresentação de propostas, este, deve ser prorrogado, no mínimo, por período 

equivalente ao do atraso verificado. -------------------------------------------------------------------------------  

2- Artigos 50.º, 61.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de posição contratual no arrendamento do espaço “A” destinado à 

instalação de comércio no Parque Central de Vila Nova de Santo André.  ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 03.04-01/2013 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a cedência de posição no arrendamento do Espaço Comercial “A”, sito 

no Parque Central de Vila Nova de Santo André, destinado a Restauração e Bebidas, de António 

Manuel Marques do Cabo para a empresa RACPARK, Lda, constituída pelos senhores António 

Manuel Marques do Cabo e Carlos Manuel Gonçalves Teixeira. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  

DOIS – Conforme previsto na cláusula Quinta do Contrato de Arrendamento, celebrado em 14 

de março de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Conforme solicitado por requerimento, enviado pelo senhor António Manuel Marques 

do Cabo, em 21 de julho de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento da deliberação camarária de 12 de maio do corrente ano, em que foi autorizada a 

transmissão do arrendamento do espaço “A” sito no Parque Central em Vila Nova de Santo 

André, para o Senhor António Cabo, este procedeu à constituição da empresa com a única 

finalidade a exploração do referido espaço comercial. --------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária Substituta 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, Maria Helena Gonçalves Gamito 

Silvestre Lourenço, Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira, e pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------------------------------------  

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

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

pelas doze horas.----------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


