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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE DEZASSETE 
DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao dezassete dias do mês de agosto de dois mil e dezassete, 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, 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. --------------------------------------------  
 
Verificaram-se as ausências da Senhora Vice-Presidente e dos senhores vereadores 
Norberto Barradas e Paulo Gamito, em férias. 
 
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às 11 horas. ------------------- 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e dois, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. 
O Senhor Presidente não votou, por não ter estado presente na reunião. 

 
OUTRAS DELIBERAÇÕES: 

 

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Adjudicação – Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores --------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19/06/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras.(Processo 01.08.10/DPO/2017 – papel). ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------------ 
PROPOSTA:UM - Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa Protecnil – 
Sociedade Técnica de Construções, S.A., que apresentou a proposta no valor de 
1.869.157,81 €,acrescido de IVA no valor de 112.149,47 €, totalizando 1.981.307,28€ (um 
milhão novecentos e oitenta e um mil trezentos e sete euros e vinte e oito cêntimos). ------- 
DOIS - Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele mencionadas, 
nos termos dos n.ºs 3 e 4 do art.º 124º do Código dos Contratos Públicos, documento que 
será dado como reproduzido na ata da reunião. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS:UM - No seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 22 de junho 
de 2017, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada em 
referência, a qual teve análise de propostas no dia 01.08.2017 tendo sido elaborado o 
primeiro relatório preliminar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS – O período de audiência prévia decorreu de 01.08.2017 a 08.08.2017 e durante o qual 
não foi apresentada qualquer pronúncia por parte dos concorrentes. ------------------------------- 
TRÊS – Foi elaborado relatório final no dia 09.08.2017. -------------------------------------------------- 
QUATRO – Trata-se de um contrato escrito ----------------------------------------------------------------- 
CINCO - A execução da obra está prevista em PPI para 2017, 2018 e 2019, de acordo com o 
objetivo 3.3.1.1.2. e projeto n.º 2016/101 – Requalificação do espaço público do Bairro 
das Flores, Vila Nova de Santo André, sendo a estimativa de repartição de encargos para: ---- 
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• 2017 - no valor de 130.551,46€ acrescido de IVA (7.389,71€) que perfaz um total de 
130.551,46€ (cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e um euros e quarenta e seis 
cêntimos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• 2018 - no valor de 1.261.211,93€ acrescido de IVA (75.672,72€) que perfaz um total de 
1.336.884,65€ (um milhão trezentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro euros e 
sessenta e cinco cêntimos) -------------------------------------------------------------------------------------- 
• 2019 - no valor de 484.784,13€ acrescido de IVA (29.087,05€) que perfaz um total de 
513.871,18€ (quinhentos e treze mil oitocentos e setenta e um euros e dezoito cêntimos). 
SEIS - Ao abrigo do Artº 123º, Artº 147º, Artº 148º, e alínea d) do n.º 1 do Artº 95º do 
Códigos dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro). ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Abertura de Procedimento por Concurso Público – Ampliação e Renovação da 
Escola Básica n.º 4 (EB1/JI) -------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/33, de 9 de agosto de 2017, da Divisão de 
Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: 1- Aprovar o projecto de “Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 4 
(EB1/JI)”, que se apresenta em anexo, cuja Memória Descritiva será dada como reproduzida 
na ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com o preço base de 
950.000,00€ (novecentos e cinquenta mil euros), acrescido de IVA, (57.000,00 €), que perfaz 
um valor total de 1.007.000,00 € (um milhão e sete mil euros). --------------------------------------- 
3- Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, que se juntam em 
anexo, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. ---------------------------- 
4- Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ----------------------------------------------------------- 
JÚRI DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: 1º - Arq.º Avelino Lourenço ---------------------------------------------------------------------- 
Membros Efetivos: 1º- Arq.ª Silvana Cachucho ------------------------------------------------------------- 
2º- Dra. Maria Guilhermina Vicente --------------------------------------------------------------------------- 
Membros Suplentes: 1º- Sr. Otávio Gonçalves -------------------------------------------------------------- 
2º- Dra. Fátima Ramusga ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1- O Projeto de Execução de “Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 
4 (EB1/JI)” foielaborado pela DPO. ---------------------------------------------------------------------------- 
Prevê-se a execução da obra em 2017 e 2018 e encontra-se prevista em PPI de acordo com 
objetivo 2.1.1.2.3. e projeto n.º 2016/017 – Escola EB/JI nº 4 de Vila Nova de Santo André. 
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezassete barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 
quatrocentos barra três da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 2º trimestre 
de 2017, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. ------------------------- 
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 
2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LIDL & COMPANHIA ------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária nº GAR/07307391 emitida pelo BPI S.A.  ------------ 
LOCALIZAÇÃO: Rua dos Caniços, lote 2 – Vila Nova de Santo André  --------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 07/2007/46 de 14.02.2007 e requerimento nº 43 de 07.01.2016 
da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística  -------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária nº GAR/07307391 emitida pelo BPI S.A., 
cujo valor inicial era de 988.825,00 (novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos e vinte 
cinco euros), ficando cativos o montante de 329.609,00 (trezentos e vinte e nove mil e 
seiscentos e nove euros), até serem solucionadas as anomalias verificadas na cobertura do 
pavilhão gimnodesportivo de Santo André. ----------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O promotor LIDL para garantir o bom e atempado cumprimento da 
totalidade da construção do pavilhão gimnodesportivo de Vila Nova de Santo André, ficou 
obrigado a executar as obras, conforme protocolo de 20/04/2006, constante no processo de 
obras nº 07/2007/46. Para tal prestou garantia bancária emitida pelo BPI,S.A. n.º 
GAR/07307391, no valor de 988.825,00 (novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos e vinte 
cinco euros), montante segundo o qual a construção do pavilhão foi orçamentada.  ------------ 
2. Atualmente o pavilhão gimnodesportivo já se encontra construído, no entanto a 
cobertura tem apresentado anomalias que têm originado a existência de infiltrações no 
interior do pavilhão as quais ainda não foram solucionadas, com todos os inconvenientes 
que daí advém.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Relatório da Comissão de Vistorias realizado em 22.03.2017  --------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: HELDER MANUEL CAETANO SILVA RAPOSO ------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transmissão da Fração “P”, do Artigo 3 261º, sito na Zona III, em Santiago do 
Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/300.50.200/18, do Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: UM - Autorizar o Senhor Helder Manuel Caetano Silva Raposo, a transmitir o 
direito de superfície que possui sobre a fração P, do Artigo 3 261º sito na Zona de Expansão 
III, em Santiago do Cacém, e descrito na CRCPCA sob a ficha nº 704/19880628, da União de 
freguesia de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para os senhores 
Rui Miguel Gamito da Costa e Carina Isabel Violante Gonçalves. -------------------------------------- 
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DOIS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------- 
FUNDAMENTOS: a) – Conforme as condições de constituição do direito de superfície; --------- 
b) - De acordo com o solicitado pelo requerente; --------------------------------------------------------- 
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, 
SANTA CRUZ E S BARTOLOMEU DA SERRA ----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Festas Anuais de S. Bartolomeu da Serra - Bailes ------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/80 de 
17/08/2017.Informação nº 13083/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/08/08/2017. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Apoiar a realização das ”Festas Anuais de S. Bartolomeu - Bailes”, promovidas 
pela Associação de Moradores de S. Bartolomeu da Serra em parceria com a Junta de 
Freguesia daUnião das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da 
Serra nos dias 19 e 20 de agosto de 2017 no Largo da Estação em S. Bartolomeu da Serra , 
através da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído na via 
pública no valor de 21.07€. -------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante a reunião a respectiva 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 na Divisão de 
Administração Geral e  Financeira 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 11 horas e 15 minutos.-------------------------------------------------------------------------
-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


