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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE -------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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 e Francisco Maria Carrajola de Sousa, Vereadores, 

a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira.----------------------------------------  

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

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 aprovação a ata número quarenta 

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

Presidente, por não ter estado presente. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Concurso Público para a Construção das ETAR de Vale da Eira e Relvas 

Verdes – Retificação do Anúncio de procedimento -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale da Eira e Relvas Verdes  -------------------------------------------------  

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

informação número cento e quarenta e quatro de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e 

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

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

ROPOSTA: 1- Ratificar o ato administrativo praticado pela Sra. Vice – Presidente da 

Câmara Municipal de 13-10-2015 para retificar  o  ponto  8 – Documentos de habilitação, do 

anúncio do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Na sequência da aprovação em Reunião de Câmara de 10.09.2015 foi 

aberto procedimento de concurso público, tendo o anúncio do procedimento sido publicado 

em Diário da República no dia 12.10.2015 com o Nº 6130/2015. -----------------------------------  

Após publicação, verificou-se ter ocorrido um lapso no ponto 8 – Documentos de habilitação, 

no que respeita à subcategoria do Alvará do empreiteiro, que necessitava de ser urgentemente 

retificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, onde se lia: ----------------------------------------------------------------------------------------  

“Para além dos indicados no Programa de Procedimento, os concorrentes deverão ser titulares 

de alvará emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI), com as seguintes 

categorias: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A 11ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta.” -------  

Deve ler-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A 13ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta.” -------  

2- Nº3 do Artº 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  ------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, 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, por não ter estado 

presente na reunião de treze de outubro de dois mil e quinze. ---------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Venda  da Parcela de Terreno 35-A do Loteamento Municipal do  Bairro 

Pôr do Sol.  ------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 27/PAT/2001. ---------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------  

PROPOSTA: 1 – Vender a Mariza Cascão Ferreira de Almeida, a parcela de terreno 

identificada por  lote nº 35-A, sita no Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de Santo André, com a 

área de 79,40 m², inscrita na matriz sob o artigo 5525º, e descrita na Conservatória do Registo 

Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha nº 03476/270100, 

destinada a anexar ao lote nº 35 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova 

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

2 – Atribuir ao imóvel o valor para venda de 2.820,29€, e que o pagamento seja efetuado na 

data da celebração da escritura de compra e venda. ---------------------------------------------------  

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: HENRIQUE MIGUEL DE CARVALHO SOARES -----------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de prazo de construção.-------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Costa de Santo André. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.01-05/DAGF/SAP/2009 da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do prazo para a construção da habitação a erigir 

no lote nº 111 do Loteamento Municipal da Costa de Santo André, por um período de 3 anos. 

FUNDAMENTOS: UM - Nos termos do nº 3 do artigo 13º do Regulamento Municipal de 

Alienação de Lotes de Terreno para Habitação. -------------------------------------------------------  

DOIS – De acordo com o solicitado pelo requerente por carta de 16 de setembro de 2015. ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Doação de dois livros efetuada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil -  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 04/33.1.1/DCD/SMBA/2015 -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Norberto Barradas. ---------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer os documentos doados pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, sobre o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunami do Algarve, que ficarão à 

guarda das Bibliotecas Municipais.  ---------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a beneficio de 

inventário. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Conceição Pinela 

Pereira, Coordenadora Técnica, e pelo Senhor Presidente da Câmara. ----------------------  ------  

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

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 

 

 

__________________________________________ 

 


