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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS --------------------------------------  

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

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. --------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR ----  

ASSUNTO: Apresentação de projeto de resolução – Melhore o acesso dos cidadãos aos 

serviços públicos de abastecimento de água, saneamento e resíduos ----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar 

do Partido Comunista Português com vista a melhorar o acesso dos cidadãos aos serviços de 

abastecimento de água, saneamento e resíduos. ---------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Liberação de Garantia 

Bancária e Retenções --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

informação número cento e trinta e cinco de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação de 15% do valor da caução, referente ao 3º ano do 

período de garantia, que corresponde a 2.141,89€ (Dois mil cento e quarenta e um euros e 

oitenta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Aprovar a liberação de 15% do valor do reforço de caução, referente ao 3º ano do 

período de garantia, que corresponde a 2.085,22€ (Dois mil oitenta e cinco euros e vinte e dois 

cêntimos). Obra adjudicada à empresa Marcelino e Rodrigues, Lda. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Foi realizada no dia 28-09-2016, a vistoria à obra em referência 

para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 

imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da 

parcela correspondente à garantia bancária e retenções referentes ao 3º ano do período de 

garantia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º do Código dos 

Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz - 

Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -----------------------------  

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

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

informação número cento e vinte e nove de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e diretor de  fiscalização da 

obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior.   -----------------------------------------  

DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 

seja necessário realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação 

de garantias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 

Técnica Superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. ---  

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

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

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

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

ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz - 

Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma Financeiro e 

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: UM – Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 

cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Rui & Candeias, Lda., para a execução 

da obra: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz, em Santiago 

do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

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

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

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

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

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

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

Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -----------------------------------------------  

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

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

informação número cento e trinta e um de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. 

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

PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e diretora de  fiscalização 

da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior.   --------------------------------------  

DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 

seja necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação 

de garantias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 

Técnica Superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. ---  

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

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

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

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

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

Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma Financeiro ----------------  

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

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

informação número cento e trinta e dois de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 

cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Tecnorém – Engenharia e Construções, 

S.A., para a execução da obra em referência. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COALBEIRA – CONSTRUÇÃO CIVIL LDª  -------------------------------------  

ASSUNTO: Execução coerciva de obras de urbanização – Ativação da garantia 

bancária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua da Ponte Seca e Pinheiro da Carapinha em Santiago do Cacém. -------  

REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2008 de 29/02/2008 da Divisão do 

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

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

PROPOSTA: Ativar a garantia bancária bancária nº 75005291407, emitida pela Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, no valor de 31.716,76 € (trinta e um mil 

setecentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos) correspondente à execução coerciva, 

pela Câmara Municipal, das obras de urbanização das redes de águas residuais domésticas e 

pluviais na Rua da Ponte Seca, em Santiago do Cacém, por incumprimento do contrato 

celebrado entre a Coalbeira, Construção Civil, Lda. e o Município de Santiago do Cacém 

(MSC), em 14/11/2008, e que constitui condição para a aprovação da operação de loteamento 

realizada no Pinheiro da Carapinha, em Santiago do Cacém. Após ativação do valor das obras 

de infraestruturas executadas coercivamente ficarão cativos 17.364,28€ (dezassete mil 

trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos). ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1-O promotor do loteamento, sito no Pinheiro da 

Carapinha, em Santiago do Cacém comprometeu-se, nos termos do n.º 1 do artigo 25º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), a realizar as obras e os projetos 

necessários para execução das redes de águas residuais domésticas e pluviais na Rua da Ponte 

Seca, condição indispensável para a aprovação da operação de loteamento destinado à 

constituição de 10 lotes para as moradias unifamiliares. -----------------------------------------------  

2-O compromisso assumido foi formalizado por contrato celebrado entre o loteador e o MSC, 

em 14/11/2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3-O loteador foi notificado para executar as obras contratualizadas e informado que em caso 

de incumprimento seria acionada a garantia bancária prestada a título de caução.  ----------------  
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4- O loteador não cumpriu a ordem da CMSC, nem apresentou qualquer justificação para o 

seu incumprimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Considerou-se imperativa e inadiável a resolução do escoamento das águas residuais 

domésticas e pluviais das moradias erigidas no loteamento e das edificações da Rua da Ponte 

Seca, motivo que fundamentou o lançamento de uma empreitada para execução coerciva das 

obras.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- O valor atual da garantia bancária é 49 081,04€ (quarenta e nove mil e oitenta e um euros e 

quatro cêntimos) que se mantêm cativos desde a redução efetuada em 05/05/2011. --------------  

7- Após a dedução do valor das obras (31.716,76 €) ficarão cativos 17.364,28€ (dezassete mil 

trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).  -----------------------------------------  

DE DIREITO: Nos termos do artigo 84.º do RJUE a Câmara Municipal pode, para proteção 

de interesses de terceiros adquirentes dos lotes ou para salvaguarda da qualidade do meio 

urbano e do ambiente, executar coercivamente as obras de urbanização que o promotor deixar 

de realizar por causa que lhe seja imputável. O pagamento das despesas suportadas com as 

obras deve ser efetuado através da garantia bancária prestada para o efeito, conforme previsto 

no n.º 3 do artigo 84.º em conjugação com os artigos 25.º e 54.º do referido diploma.  -----------  

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

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

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

ENTIDADE: ARMANDO MATIAS SILVEIRA GONÇALVES -------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/99174/2016 no valor de 340,40€ e fatura 

nº 001/111529/2016 no valor de 162,46€ ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alturinha, Foros do Corujo, Vale de Água --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número duzentos e dois e informação número duzentos e um da 

Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. 

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

PROPOSTA: Ponto um – Autorizar a redução de 39,70€ na tarifa variável de Resíduos 

Urbanos e a redução de 129.32€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 

001/99174/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois – Autorizar a redução de 17,94 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 64,11€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 001/111529/2016. -----------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: GANHARDESTAK LDA ---------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Trail Costa Vicentina ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fátima ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação número 117/2016, da Divisão de 

Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar o Caderno de Encargos para a prestação de Serviços da empresa 

Ganhardestak Lda para a realização da Prova supra referida no valor de 9.225,00 € (nove mil 

duzentos e vinte e cinco euros) ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Estes eventos apresenta-se como uma excelente oportunidade para a 

dinamização e promoção do exercício físico e, por outro lado, constitui-se como um elemento 

de importância significativa no processo de desenvolvimento sustentado da nossa região, 

dando-lhe notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turiemo. ----  

Com mais de 200 participantes inscritos, o “Trail Costa Vicentina”, revela-se de extrema 

importância para a economia local, dado que muitas atletas fazem-se deslocar em família 

optando por pernoitar nas unidades hoteleiras do Concelho. ------------------------------------------  

Importa referir que a competição será alvo de cobertura de órgãos da comunicação social 

local, regional e nacional da especialidade. --------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

DELIBERAÇÃO: Aprovado. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que não era contra 

o evento, pelo contrário, nem contra a contratação de uma empresa externa, sendo contra a 

verba em causa, considerando que o Serviço de Comunicação daquela prova podia ser 

assegurado por técnicos Municipais. ----------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Contratação de fornecimento de energia elétrica, em mercado liberalizado 

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

REFERÊNCIA: Processo número oito, tipo zero um, do ano de dois mil e dezasseis, da 

Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um- Aprovar o Relatório Final, que se apresenta em anexo; -----------------------  

Dois- Adjudicar o fornecimento de energia elétrica, à Galp Pwer,SA., para os três lotes, a 

saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Lote nº 1: BTN – Baixa Tensão Normal, pelo montante de 872 217,08 €, -------------------------  

-Lote nº 2: BTE – Baixa Tensão Especial, pelo montante de 183 401,76 €, ------------------------  

-Lote nº 3 MT – Média Tensão, pelo montante de 22 567,51 €, de acordo e nas condições da 

sua proposta, de 23 de setembro de 2016, valores que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor. 

Três- Notificar a adjudicatária para, no prazo de seis dias, apresentar os documentos de 

habitação exigidos nos termos do artº 81º do Código dos Contratos Públicos; ---------------------  

Quatro- Notificar a adjudicatária para, no prazo de dez dias, apresentar documento 

comprovativo da prestação de caução, de acordo com o previsto no ponto V do convite do 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do disposto no artº 73º do Código dos Contratos Públicos. ---  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeiro com a Associação de Nadadores 

Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço. ------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação número 103/SSEV/2016------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Deliberar a redução do valor do Protocolo de Colaboração com a Resgate 

aprovado em deliberação de Câmara de 14 de julho de 2016, de 15.952,17 €, para 13.257,42€. 

FUNDAMENTOS: De Facto: De acordo com a escala de serviço apresentada, a Resgate em 

25 dias disponibilizou apenas 1 (um) Nadador-Salvador para a vigilância da praia quando se 

havia protocolado a presença de, no mínimo, 2 (dois) Nadadores Salvadores. ---------------------  

De Direito: Ao abrigo do artigo 33º nº 1 alínea o) e u) do anexo 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 da Conceição 

Pinela Pereira, Coordenadora Técnica na Divisão de Administração Geral e Finanças 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 e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


