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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE -----------------------------  

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

Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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, Francisco 

Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. ------------------------------------------  

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

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 

cinquenta, da Reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.200.000,00 Euros ----------  

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

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

Financeira de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de Contrato de Empréstimos de Longo Prazo com o Banco 

Santander Totta S.A, até ao montante de 1.200.000,00 Euros para financiamento do seguinte 

projecto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2015/104 objetivo 33.113 – “Rede Pedociclavel da Aldeia de Santo André até ao Mar” ---------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os artigos 49, 51 e 52 da Lei 73/2013 de 3 de setembro e 

com a alínea f) do nº 1 do artº 25 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Quinze/Dois Mil e Dezoito.   ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. ------------  

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar a Décima Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 

Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito.  ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de Fevereiro. ----------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Quinze/Dois Mil e Dezoito. -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. ------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 

de Dois Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de Fevereiro. ----------------  

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

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

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

ASSUNTO: Décima Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. ------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de Fevereiro. ----------------  

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

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

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

ASSUNTO: Aprovar o desenho urbano da alteração ao Loteamento Municipal do 

Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – Expansão 0 ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, 

Expansão 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número nº 4/2015 datado de 23/10/2015 em nome do Município 

de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano da alteração ao Loteamento Municipal do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo – Expansão 0, processo nº 4/2015, prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1886/20080827 da respetiva freguesia, que 

consiste: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aumento da área máxima de construção e do polígono de implementação do lote 22, 

passando de 210,00m2 para 306,40 m2.------------------------------------------------------------------  

2. Diminuição da área máxima de construção do lote 11 que passa de 250 m2 para 240 m2 

para manter a lógica de alinhamento frontal em escada com o lote 22. ------------------------------  

3. Retificação, em planta, da zona de acesso viário ao interior do lote 22, por forma a 

compatibilizar os desenhos com as obras de urbanização que foram executadas no local. -------  
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4. Aumento do polígono máximo de implantação do lote 1 da Expansão 0 para permitir uma 

localização mais aproximada do lote 1 da Expansão 1, que pertence ao mesmo proprietário. 

Não se propõe qualquer aumento de áreas de implantação ou de construção para este lote. -----  

5. A área de implementação e de construção máxima permitida no loteamento passa de 

14.672,00 m2 para 14.758,40 m2, o que resulta num aumento total de 86,40 m2, que é 

inexpressivo em termos de índices urbanísticos. --------------------------------------------------------  

6. Em conclusão, a presente alteração ao loteamento, introduz apenas modificações ao nível 

das áreas de construção permitidas nos lotes 22 e 11 e, ao nível da área máxima do polígono 

da implantação do lote 1, conforme memória descritiva e planta em anexo. -----------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Decreto Lei nº 555/99, de 

16 de dezembro, na actual redação, as operações de loteamento promovidas pela autarquia 

local estão isentas de licenciamento, sendo a aprovação das mesmas da competência da 

Câmara Municipal, de acordo com a alínea z) do nº 1 do artigo 33º do RJAL aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto nos artigos 88º e 89º do 

Decreto Lei nº 80/2015, de 14 de maio, já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, 

observações ou sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Concurso Público para a Construção da Rede Pedociclável da Aldeia de 

Santo André até ao Mar – Lista de Erros e Omissões Aceite; Rectificação das peças do 

procedimento; Prorrogação de prazo para apresentação de proposta  -------------------------  

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

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

informação número cento e noventa de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e Obras. -------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu acto administrativo praticado em 17-12-2015, que aprovou: ----  

1. A lista de erros e omissões aceite, respectivo mapa de quantidades final a colocar a 

concurso e rectificação das peças de procedimento constituída por Adenda – Erros e 

Omissões; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O orçamento corrigido; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. A prorrogação de prazo para apresentação de propostas pelo período de 18 dias a contar da 

data de envio do aviso para publicação em Diário da República, passando a data limite para 

entrega das mesmas a ser até às 23h59 do dia 05.01.2016; --------------------------------------------  

4. O Aviso de prorrogação de prazo; ----------------------------------------------------------------------  

5. O aditamento ao programa de procedimento.---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas sete listas de erros e omissões, pelos interessados. 

A análise dos serviços técnicos da Câmara Municipal aos erros e omissões apresentados, 

conduziu à rectificação das peças do procedimento que foi compilada num documento 

designado por Adenda-Erros e Omissões, o qual é constituído por memória descritiva 

/especificação técnica, Caderno de encargos rectificado do volume v e rectificação de dois 

artigos do caderno de encargos do volume vi, mapa comparativo de erros e omissões aceite, 

mapa de medições detalhadas dos artigos alterados e peças desenhadas alteradas e adicionais. 

As rectificações efectuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 

dado que se centraram fundamentalmente em correcção de quantidades, umas para mais e 
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outras para menos, considerando-se ainda que não implicaram alterações de aspectos 

fundamentais das peças do procedimento. ---------------------------------------------------------------  

Dado que as rectificações serão comunicadas para além do termo do segundo terço do prazo 

fixado para apresentação de propostas, o prazo fixado para apresentação de propostas deve ser 

prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado. --------------------------  

2- Artigos 50.º, 61.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e n.º3 do Artº 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.  -------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovar o número de polícia 25 e os números das portas para o prédio sito 

na estrada do Fidalgo em Santiago do Cacém -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 111/2015 – Vera Cristina de Matos Ferreira Simões---------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o número de polícia 25 e os números de portas para o prédio sito em 

Estrada do Fidalgo em Santiago do Cacém, uma vez que pelas características construtivas do 

edifício, com diversas fracções por piso em continuidade (sem Esqº ou Dtº), necessita de uma 

identificação que inequivocamente se adeqúe ao mesmo e assim não gere conflitos com a 

restante numeração da Rua, passando a descriminar-se da seguinte forma: ------------------------  

Nº 25 – r/c Porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. -------------------------------------------------------------------  

Nº 25 – 1º andar Porta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. --------------------------------------------  

Nº 25 – 2º andar Porta 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 --------------------------------------------------  

Nº 25 – 3º andar Porta 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artº 22º da Postura de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de Veículos em Fim de Vida, Sucata Ferrosa e 

Não Ferrosa.   -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 07-14.09/DAGF/SAP/2015. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Efetuar procedimento por hasta pública para alienação de veículos em 

fim de vida e sucata ferrosa e não ferrosa, propriedade do Município de Santiago do Cacém. 

Dois: Aprovar as condições e o caderno de encargos da hasta pública, conforme documentos 

em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 21 de janeiro de 2016, 

pelas 11,30 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS – Em virtude dos bens se mostrarem disponíveis aos Serviços, tendo em conta o seu 

estado de manutenção. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas onze horas e vinte minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 


