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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajoula de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, 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 da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas e 

trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de um autocarro de 55 lugares. -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a refª 2018/300.10.005/210, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 

de um autocarro de 55 lugares, -------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 236 000,00 €. ------------------------------------------------  

Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 

conforme documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP;-------------  

Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do Código 

dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 135 000,00 €, 

a não divisão em lotes, uma vez que o objeto do procedimento é tecnicamente incindível. ----------  

Cinco – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do art.º 

67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: -----------------------------  

Presidente – José Pereira Gonçalves,------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Susana Espada, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Nuno Franco, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves, -----------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Ana Paula Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------  

Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Susana 

Espada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sete – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP.------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) - Em face da necessidade de aquisição de um novo autocarro, para dar 

resposta às exigências dos serviços a prestar pelo Município; -----------------------------------------------  

b) - O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja 

disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

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

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

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

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

ENTIDADE: NUNO ANDRÉ FERRÃO FUSCO---------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual - Bar e duas Lojas, situadas no edifício 

denominado “Terminal Rodoviário”. -------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo nº 2001/300.50.201/3, de 16 de agosto de 2001 da Secção de 

Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a transmissão do arrendamento do Bar e duas Lojas, situadas no 

edifício denominado “Terminal Rodoviário”, sito em Vila Nova de Santo André, para o Senhor 

Paulo Jorge Duarte de Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------  

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 – De acordo com o solicitado pelo senhor Nuno André Ferrão Fusco. ---------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número catorze, de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.162,05 € (três mil cento 

e sessenta e dois euros e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número quinze de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.673,49 € (dois mil 

seiscentos e setenta e três euros e quarenta e nove cêntimos) referente ao seguro de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. ----------------------------------  

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 o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ----  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/69 e de 2018/450.10.215/79 de 

21/08/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Ass. de Moradores do Salão 

Comunitário da Sonega para a realização dos Bailes/Matinés nos dias 18, 22 e 23 de Setembro 

de 2018 entre as 14h e as 22h. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

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

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

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número dezasseis, de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.300,33 € (quatro mil e 

trezentos euros e trinta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ------------------------------------------  

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 o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: “CIRCO ATLAS” -------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto Junto ao Campo de Futebol Alternativo de Santiago do Cacém.------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2018/450.10.221/66 de 17 de agosto de 2018. -  

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

PROPOSTA: Se aprove o Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos 

espetáculos do “Circo Atlas” nos dias 14 a 16 de setembro de 2018 no Recinto Junto aoCampo 

de Futebol Alternativo de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

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

É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto Itinerantes, ao abrigo 

da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002, de 16/12, conjugado com o Decreto-

Lei nº 268/2009, de 29 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião 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, 
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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 dez horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


