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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZASSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------------------------  

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

Aos dezassete dias do mês de novembro 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, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, 

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

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

Verificou-se as ausências dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito. --------  

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

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 

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

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

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

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

ASSUNTO: Construção do Edifício Mortuário de Santiago do Cacém. -----------------------  

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

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

Divisão de Projetos e Obras. -------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a caducidade da adjudicação da obra em referência, à empresa 

“Evobra Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”. ------------------------------  

DOIS - Aprovar a adjudicação da obra à empresa “Handle, Construções, Lda.”, pelo valor 

de 135.735,50€, acrescido de IVA no valor de 8.144,13 €, totalizando o montante de 

143.879,63 € (cento e quarenta e três mil oitocentos e setenta e nove euros e sessenta e 

três cêntimos), que ficou ordenada em lugar subsequente, conforme Relatório Final de análise 

de propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Por deliberação de Câmara de 6 de outubro do corrente ano, foi 

aprovada a adjudicação da empreitada em referência à empresa “Evobra Sociedade de 

Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”, não tendo a mesma apresentado os documentos 

de habilitação, legalmente exigidos, nem justificado a sua falta, o que constitui motivo de 

caducidade da adjudicação, de acordo com o consignado no nº 1 do art.º 86º do C.C.P.  --------  

DOIS – Tendo em consideração a ordenação final de propostas constante do Relatório Final, e 

de acordo com o previsto no nº 4 do art.º 86º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CHAPARROS BTT TEAM – ASSOCIAÇÃO  ------------------------------------  

ASSUNTO: 17º PASSEIO BTT “CHAPARROS 2016” -------------------------------------------  

REFERÊNCIA: INF. 145/DCD/SMD/2016 31.1.1 e Proc. 13/TL/PROVA 

DESPORTIVA/2016  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado para a isenção do pagamento das taxas 

referentes às licenças de Prova Desportiva a realizar no dia 13 de novembro de 2016 no valor 
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total de 16,26€ (dezasseis euros e vinte e seis cêntimos), emitido por despacho do Sr. 

Presidente no dia 31 de outubro de 2016.  ---------------------------------------------------------------  

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

Associação importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente 

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

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

- A Chaparros BTT Team Associação, tem-se revelado como dinamizadora da atividade 

desportiva da região; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

dispostono nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio financeiro para a edição do catálogo “Dom Frei Manuel do Cenáculo 

– Itinerários por Santiago” do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 33 do Museu da Divisão de Cultura e Desporto, de oito 

de outubro de dois mil e dezasseis ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a aprovação da transferência de 

verba para a União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da 

Serra, no montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para apoio à edição do catálogo 

“Dom Frei Manuel do Cenáculo – Itinerários por Santiago” do Cacém. ----------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Um– A União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e S. Bartolomeu propôs-se promover a edição do catálogo da exposição dedicada a Frei 

Manuel do Cenáculo – Itinerários por Santiago. --------------------------------------------------------  

Dois- A Câmara Municipal considera importante a edição do catálogo dedicado a Dom Frei 

Manuel do Cenáculo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Três- A Câmara Municipal de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a realização de 

ações no âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de preservar a memória e a 

tradição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Um- Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal 

deliberar sob formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada 

dos interesses próprios das populações, conforme o previsto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º 

do anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

Dois- As freguesias dispõem de atribuições nos domínios da cultura, tempos livres, desporto, 

ação social e ambiente, nos termos das alíneas d) f) e h) do nº 2 do artigo 7º do citado regime. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Valor de ingresso para a peça de teatro – Casa de Chocolate – Auditório 

Municipal António Chainho. ----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 17/DCD/AMAC/2016 da Divisão Cultura e Desporto ---------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor dos ingressos, adultos 3.20 € e crianças dos 3 aos 12 anos 

inclusive 1.60€, para a peça de teatro em epígrafe. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto:- Potenciar a valência do espaço neste domínio. ------------------  
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De Direito:- Artigo 33 nº 1 alínea e) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

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

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

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

ENTIDADE: DOM KEIJO, QUEIJOS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA ------------  

ASSUNTO: Reconhecimento de interesse municipal do estabelecimento industrial tipo 1 

LOCALIZAÇÃO: Zil de Alvalade – Lote 76 ----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 162/2016, de 23/09/2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Reconhecer a instalação do estabelecimento industrial tipo 1 – titulado por 

Dom Keijo, Queijo e Produtos Alimentares, Lda – de interesse municipal. ------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Em 23/09/2016 foi apresentado o processo de obras para alteração do 

edifício construído no lote 76, na ZIL de Alvalade. A operação urbanística visa adaptar o 

edifício já existente para um estabelecimento industrial tipo 1, destinado à fabricação de 

queijos e outros produtos derivados do leite. ------------------------------------------------------------  

2. De acordo com o Novo Regime do Sistema de Indústria Responsável (SIR), aprovado pelo 

DL-73/2015, de 11 de maio, a exploração de atividade agroalimentar, que utilize matéria-

prima de origem animal não transformada, e que careça de número de controlo veterinário-

NCV, enquadra-se na tipologia industrial 1. -------------------------------------------------------------  

3. O novo Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC) determina, no artigo 57º 

nº 2 que os estabelecimentos industriais do tipo 1 apenas são admitidos, desde que seja 

reconhecido o seu interesse municipal do ponto de vista económico e social, salvaguardadas 

as condições ambientais e de segurança. -----------------------------------------------------------------  

4. O estabelecimento em causa já emprega cerca de 30 trabalhadores. Com as novas 

instalações poderão vir a ser criados mais postos de trabalho direto, uma vez que as obras de 

alteração e ampliação do edifício permitirão melhorar as condições de laboração, qualidade e 

modernização de todo o processo produtivo da empresa, tornando-a mais eficaz e competitiva. 

5. As condições ambientais e de segurança serão devidamente acauteladas através dos projetos 

das especialidades a apresentar. ---------------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Nos termos dos artigos 11º nº 2 alínea e) do SIR e artigo 57º nº 2 do 

Regulamento do PDMSC. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL BAIÃO – CABEÇA DE CASAL NA HERANÇA DE 

ANTÓNIO FRANCISCO BAIÃO. ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 8 do Loteamento Municipal 

do Cercal do Alentejo – Bairro Zeca Afonso. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02.01-01 DAGF/SAP/2003. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Autorizar os herdeiros na herança indivisa, aberta por óbito de António 

Francisco Baião, a transmitir o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 8, com a área 

de 264,00m², sito no Loteamento Municipal do Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o 

artigo 2782º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1510 da freguesia de Cercal do Alentejo, para 

os senhores Mário Ramos e a sua mulher Assunção Raposo Montado. -----------------------------  

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. -------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  ------  

DOIS - De acordo com o solicitado pelo cabeça de casal da herança de António Francisco 

Baião, em 04 de novembro de 2016;  ---------------------------------------------------------------------  

TRÊS - 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: JOSÉ CANDEIAS GAMITO GONÇALVES – CABEÇA DE CASAL NA 

HERANÇA DE JOSÉ GAMITO GONÇALVES. ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 35 do Loteamento Municipal 

de Abela. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-02.04/DAGF/SAP/2016. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Revogar as Deliberações de Câmara de 03 de março de 2016 e de 22 de 

setembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Autorizar os herdeiros na Herança Indivisa aberta por óbito de José Gamito 

Gonçalves, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 35, com a área de 

616,25m², sito no Loteamento Municipal de Abela, inscrito na matriz sob o artigo 1001º e 

descrito na C.R.P sob a ficha n.º 265 da freguesia de Abela, para Rui Jorge Pereira e Rosa 

Maria Batista Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - 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: UM – Por não ter sido efetuada a transmissão autorizada em 03 de 

março/2016, e para alteração da deliberação de 22 de setembro/2016; ------------------------------  

DOIS – Ao abrigo do previsto no nº 1 do art~165º do CPA; -----------------------------------------  

TRÊS - De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 05 de setembro de 2016, e 

conforme condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------  

QUATRO - 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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 

Álvaro Beijinha Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------- 

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

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

reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


