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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E CATORZE -------------------------------------  

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

Aos trinta dias do mês de outubro 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, 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. ---------------   

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número quarenta, 

da reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador 

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

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

 

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Quinze. ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Quinze, 

documentos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro. --------  

Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: - Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º  da Lei nº. 

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

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ----------  

Duas abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal – 2015 -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2014 ---------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2015. ----------------------------------------------  

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS De facto:Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades  de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução e é aprovado pela Assembleia Municipal. -------------------  
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De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Delegação de Competências da Câmara no Presidente da Câmara – 

Declarações de Caducidade proferidas no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: 1. Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, a competência de declarar a caducidade nos temos previstos no 

artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação;  ------------------------------------  

2. Ratificar todas as declarações de caducidade proferidas desde 23 de outubro de 2013, até à 

data da aprovação do proposto 1.  -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. O Despacho n.º 66/GAP/2014, 23 de outubro, que descreve 

as competências delegadas pela Câmara Municipal no Presidente da Câmara e as 

competências delegadas e subdelegas do Presidente nos Vereadores, bem como o Despacho 

n.º 67/GAP/2013, de 23 de outubro, que enumera as competências delegadas pela Câmara no 

Presidente e as competências subdelegas pelo Presidente na Vereadora da Gestão Urbanística, 

no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, não contemplam os atos de 

declaração de caducidade previstos no artigo 71.º daquele regime; ----------------------------------  

2. Por forma a agilizar e dotar de uma maior eficácia a tramitação dos procedimentos que 

correm os respetivos termos legais na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e 

considerando a necessidade permanente para a prática deste atos, considera-se que a 

competência para os mesmos deve ser delegada no Presidente e subdelegada na Sr.ª Vereadora 

de Gestão Urbanística;  -------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: 1. As declarações de caducidade são nos termos legais da competência da Câmara 

Municipal, podendo ser objeto de delegação no Presidente da Câmara e subdelegação nos 

Vereadores, conforme o disposto nos artigos 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação e artigo 34.º n.º 1 e artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------  

2. Não tendo havido alteração ao regime legal, a ratificação de atos retroage os seus efeitos à 

data dos atos, conforme o previsto n.º 4 do artigo 137.º do Código de Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 

Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

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

ENTIDADE: J. R. CHAINHO-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A ------------------  

ASSUNTO: Redução das garantias bancárias n.ºs 72002230821 e 72002231068 

referentes à execução das  obras de urbanização do loteamento sito em  Avenida 1º de 

maio, Avenida Norte e Rua D. Manuel I  - Santiago do Cacém . ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Avenida 1º de maio, Avenida Norte e Rua D. Manuel I - Santiago do 

Cacém  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40010/1998 em nome de J. R. Chainho-

Investimentos Imobiliários, S.A.  -------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA Proceder à redução das seguintes garantias bancárias: --------------------------------  

1 – Garantia bancária  n.º 72002230821, prestada no montante inicial de  129.687,45 € ( cento 

e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos) para o valor 

de  12.968,75 €  (doze mil novecentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) . -----  

2 - Garantia bancária n.º 72002231068, prestada no montante inicial  de 54.703,17 € 

(cinquenta e quatro mil, setecentos e três euros e dezassete cêntimos) para o valor de 5.470,32 

€ (cinco mil, quatrocentos e setenta euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em 16.04.2014 foi apresentado o requerimento n.º 692/2014 a solicitar 

uma vistoria às obras de urbanização. Na sequência desse pedido foi efetuada vistoria, no dia 

23.06.2014, pelos técnicos da DOGU que consideraram que as obras de urbanização 

referentes aos passeios, faixas de estacionamento, espaços verdes, redes de abastecimento de 

águas, rede de esgotos domésticos, rede de pluviais, rede elétrica, rede de telecomunicações e 

rede de gás e armazenamento de GPL, estavam executadas. ------------------------------------------  

Resulta assim, desse relatório, que a garantia bancária n.º 72002230821, prestada no montante 

de  129.687,45 € ( cento e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos) poderá ser reduzida até 10% desse valor, ficando cativos 12.968,75 €  (doze mil 

novecentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos). Também a garantia bancária n.º 

72002231068, prestada no montante de 54.703,17 € (cinquenta e quatro mil, setecentos e três 

euros e dezassete cêntimos), poderá ser reduzida até 10% desse valor, ficando cativos 

5.470,32 € (cinco mil, quatrocentos e setenta euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------  

De acordo com a alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do Dec. Lei 555/99, de 16/12, na atual 

redação o montante da caução pode ser reduzido, em conformidade com o andamento dos 

trabalhos, a requerimento do interessado. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Requalificação e Valorização do Parque Central – Revisão de Preços - 

Atualização da Conta Final  -----------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e dez e informação número cento e 

sessenta e nove de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. -------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor total de 

17.361,66€ (dezassete mil, trezentos e sessenta e um euros e sessenta e seis cêntimos), IVA 

incluído, a fim do mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior faturação do diferencial 

em relação ao valor já faturado. ---------------------------------------------------------------------------  

Dois: Aprovar a atualização da conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 

resumo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resumo da Conta Final –  Atualização - Requalificação e Valorização do Parque Central 

Contrato .........................................:  831.009,93 €  (IVA incluído) ---------------------  

Faturado .......................................:  814.943,31 €  (IVA incluído) ---------------------  

Trabalhos a menos .........................:    16.066,62 €  (IVA incluído) ---------------------  

Revisão de Preços Definitiva ….....:   17.361,66 €  (IVA incluído)  ---------------------  

FUNDAMENTOS:Um – O cálculo da revisão de preços é definitivo em virtude de já se 

encontrarem publicados os índices até ao mês de dezembro de 2014. -------------------------------  

A faturação deverá ser de acordo com o previsto em PPI com o objetivo 2.5.2.2.1., projeto 

2009/078 e no valor do diferencial relativamente ao já faturado, isto é, 275,21 €, acrescido de 
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IVA (16,51€) que perfaz um total de 291,72 € (duzentos e noventa e um euros e setenta e dois 

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

Dois - Art.ºs 382, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38.ª do caderno de encargos. ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência do Lote 7 do Bloco de 29 Garagens no Bairro 288 Fogos.  ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.09-05/DAGF/PAT/2002. ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Vender ao senhor António José Vasconcelos Esperança, o Lote 7 do Bloco 

de 29 Garagens, sito no Bairro de 288 fogos em Vila Nova de Santo André, com a área de 

23,58 m², inscrito na matriz sob o artigo 5792º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, 

Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha nº 02344/210394, da 

referida freguesia, destinado a edificação de garagem.  ------------------------------------------------  

2 – Atribuir ao imóvel o valor para venda de 3.875,37€, valor atualizado, de acordo com o 

previsto no Regulamento Municipal.  --------------------------------------------------------------------  

3 - Que a Câmara Municipal autorize o pagamento da dívida em duas prestações.----------------  

4 - Que o munícipe seja dispensado do pagamento dos juros previstos no nº 3 do artigo 3º do 

mencionado Regulamento, uma vez que a taxa prevista no mesmo é de 13%, o que atualmente 

está completamente desajustada da realidade, e o preço de venda foi atualizado.  -----------------  

5 - Que o pagamento da primeira prestação a título de sinal e princípio de pagamento, no valor 

de 2.000,00€, seja efetuado na data da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e 

Venda.q -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 - O remanescente no valor de 1.875,37€ será pago na data da celebração da escritura de 

compra e venda do lote de terreno, que terá lugar até finais de janeiro de 2015. -------------------  

7 – Aprovar a minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda, conforme documento em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência do Direito ao Arrendamento de um Quiosque, destinado a 

Comércio – Hasta Pública. -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo da Liberdade, em Sonega. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.03-04/2014 do Serviço de Património. --------------------------  

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

PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta . ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Não houve interessados. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÕES ---------------------------------  

ASSUNTO: Passeio BTT – “15ª Passeio Chaparros 2014” ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. 89/DCD/DESP/14.38.1.5 e Proc. 15/TL/Prova Desp./14 -----------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  
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PROPOSTA: Apoio a realização do passeio BTT – 15ª Passeio Chaparros 2014 promovido 

pela “Os Chaparros BTT Team Associação” no dia 9 de novembro de 2014, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor de 

15,39€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS De facto: Os Chaparros BTT Team Associação” têm-se revelado uma 

Associação importante na dinamização e promoção da atividades desportivas, nomeadamente 

BTT, constituindo-se como elemento de importância significativa no processo de 

desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------  

O evento a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, bem 

como para a economia local. -------------------------------------------------------------------------------  

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

disposto no nº 2 do artº 6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santo 

André e Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e Qualificação 

das Pessoas/2014, informação nº 165/DVQP/2014, de 23 de outubro de 2014. --------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros e 

material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  

Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos, as verbas 

para livros e/ou material escolar, destinados às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º 

Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Prof. 

Arménio Lança 37,50 €, Agrupamento de Escolas de Santo André 650,00 € e Cercal do 

Alentejo 25,00 €, sendo o valor total de 712,50 €. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e  

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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 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. ---------------------------------------------------  ------  

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

reunião pelas doze horas e cinco minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


