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ACTA N º 01/ AM /2011 
 
ACTA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, reuniu pelas vinte e uma 
horas, na Sala de Sessões da Sede do Município de Santiago do Cacém, em Sessão 
Ordinária, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte: ---------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------  
1. Expediente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

     2. Actas.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
     3. Designação de membros suplentes para a CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------  
4. ACTIVIDADE AUTÁRQUICA--------------------------------------------------------------  
Efectuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Ramiro Francisco 
Guiomar Beja, Alexandre António Cantigas Rosa, José Élio Sucena, Paula Maria Daniel 
de Melo Lopes, Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, Nuno Alexandre 
Vilhena Braz, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, 
Joaquim António Gamito, Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José 
Afonso Boavida, Fernando Augusto Pereira de Sousa, João Saraiva de Carvalho, Daniel 
Edgar Bernardo Silvério, Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó, Ana Raquel 
Varela Hilário da Cunha Nunes, Rui Estevam de Matos, Sérgio Manuel da Silva 
Santiago, Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito, Hélder António Pereira Nunes, Vítor 
Paulo de Jesus Miguel Barata, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Armando Vítor 
Rodrigues Climas, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Candeias Pereira Gamito 
e Fernando Gonçalves dos Santos. ----------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não compareceram os membros: António João Antunes Isidoro e Ângela Isabel 
Botelho Baltazar. -------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se ainda a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Proença, e dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Arnaldo Frade, Óscar Ramos, 
Álvaro Beijinha e Carlos Pereira Dias.------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:--------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------  
NOMEAÇÃO “AD HOC” DA 2ª SECRETÁRIA -------------------------------------------  
Verificada a ausência da Senhora 2ª Secretária, Ângela Isabel Botelho Baltazar, o 
Senhor Presidente nomeou a Senhora Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, 
para a substituir na presente Sessão.---------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALTERAÇÃO À ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente apresentou uma proposta da Mesa da Assembleia Municipal, de 
inclusão do seguinte ponto na Ordem do Dia “4. SUBSRIÇÃO DO MANIFESTO 
“INVESTIR NA EDUCAÇÃO/DEFENDER A ESCOLA PÚBLICA”, passando o 
ponto 4  inicial a ponto 5. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente colocou a proposta para discussão. Não havendo inscrições para o 
uso da palavra, colocou-a, de imediato, a votação.----------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por maioria, com vinte e um votos a favor, sendo dezanove 
dos eleitos da CDU, senhores Ramiro Francisco Guiomar Beja, José Élio Sucena, Paula 
Maria Daniel de Melo Lopes, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela 
Pereira, Joaquim António Gamito, Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas 
José Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, Daniel Edgar Bernardo Silvério, Rui 
Estevam de Matos, Sérgio Manuel da Silva Santiago, Hélder António Pereira Nunes, 
Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Armando 
Vítor Rodrigues Climas, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Candeias Pereira 
Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos, e dois de eleitos do PSD, Senhor Nuno 
Alexandre Vilhena Braz e Senhora Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes. ---------  
Cinco votos contra, dos eleitos do PS, senhores Alexandre António Cantigas Rosa, 
Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, Fernando Augusto Pereira de Sousa, 
Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó e Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito. -   
Os senhores Hugo Manuel Reis Lopes Pires Ferreira e Sandra Maria Brás Coelho, 
eleitos do PS, Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque, eleito do BE, e Rui 
Manuel da Conceição Madeira dos Santos, eleito da CDU, não participaram nesta 
votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento, verificou-se a presença do Senhor Francisco Roque, eleito 
do BE. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MOÇÃO SOBRE O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Daniel Silvério que em 
representação dos eleitos da CDU, apresentou a seguinte proposta da Moção:-------------  
----------------------------------------------“MOÇÃO-----------------------------------------------  
Nos últimos tempos muito se tem falado sobre o possível encerramento do Centro de 
Formação Profissional de Santiago do Cacém, muitas incertezas, muito desmentidos, a 
única certeza que está clara, desde já, é a de que os cursos de formação de longa duração 
foram cancelados, o que antevê que tudo o que se fala pode ser verdade e não pura 
especulação como diz o Sr. Presidente do IEFP, o Sr. Francisco Madelino. ----------------  
Este é por certo um dos maiores centros de formação, através dos profissionais que 
consegue formar para dar resposta às necessidades da região: --------------------------------  
. Quer no caso dos acordos assinados com a Repsol, e a Petrogal, para em cooperação 
com estas empresas dar formação a novos operadores para as novas unidades, que muita 
falta fazem.--------------------------------------------------------------------------------------------  
. Quer na sua participação em vários concursos, onde este Centro tem levado os seus 
formandos a participar e com resultados qualitativos excelentes em várias áreas como 
por exemplo (a soldadura, electricidade, estética, turismo, Saúde e Segurança no 
Trabalho, etc...), em alguns deles tendo ficado até nos 3 primeiros lugares. ----------------  
O Litoral Alentejano está em franca expansão nas, áreas do Turismo e industrial com 
grandes projectos em execução, projectos estes que necessitam de trabalhadores 
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qualificados, ao qual este Centro de Formação está em excelentes condições de 
responder às necessidades das empresas e municípios.-----------------------------------------  
Também o trabalho realizado na área da requalificação profissional, bem como nas 
novas oportunidades, aliás bandeira deste governo socialista, tem sido notório, com 
índices de execução bastante bons. ----------------------------------------------------------------  
Assim esta Assembleia Municipal delibera o seguinte: ----------------------------------------  
1. Exigir a manutenção do Centro de Formação Profissional bem como a manutenção de 
todos os postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------------  
2. Apoiar os trabalhadores, em todas as formas de luta que possam desenvolver, para 
que assim mantenham os seus postos de trabalho. ----------------------------------------------  
3. Enviar esta Moção ao Senhor Presidente do I.E.F.P, solicitando uma reunião com três 
ou quatro membros desta Assembleia Municipal, para esclarecimento cabal da 
situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------  
Interveio o Senhor Alexandre Rosa, eleito do PS, começando por fazer uma declaração 
prévia, referindo que sempre evitou pronunciar-se sobre a matéria em apreço, dada a sua 
condição de Vice-Presidente do IEFP. Contudo, acrescentou que agora não o podia 
deixar de fazer, para prestar esclarecimentos que considerava essenciais, no sentido de 
prevenir a tomada de decisões sobre questões que não se colocavam e, assim sendo, não 
havia o que discutir. ---------------------------------------------------------------------------------  
Informou que nunca esteve nem estava previsto o encerramento do Centro de Formação 
Profissional de Santiago do Cacém, cujas actividades não foram suspensas, logo, 
entendia que, não assentando a proposta de Moção em factos reais, a mesma não fazia 
sentido, tendo em conta que a questão principal que levantava era o eventual 
encerramento daquele Centro, pelo que, apelou para que fosse ponderada a sua retirada.  
Mais referiu que os considerandos da proposta de Moção são os mesmos do comunicado 
do PS no qual este assumiu uma posição pública sobre esta matéria. ------------------------  
O Senhor Daniel Silvério referiu que os proponentes da Moção a iriam manter.-----------  
Mais referiu que ao Conselho Consultivo daquele Centro de Formação, do qual faz 
parte, a informação que chegou foi de que os cursos de longa duração estavam 
cancelados, não tendo sido, até agora, dada qualquer outra informação em contrário. ----  
Interveio o Senhor Nuno Brás, referindo que a Comissão Distrital do PSD divulgou 
através de comunicado a sua posição sobre o assunto, exigindo explicações sobre o 
mesmo, porque no mês de Dezembro do ano transacto terá chegado uma informação 
àquele Centro dando conta que aquela Unidade iria ser encerrada. Acrescentou que 
gostaria de saber se a alteração de posição que parece haver significa o encerramento do 
Centro ou se vai haver reestruturação dos serviços.---------------------------------------------  
Questionou ainda se iriam ser concretizados os investimentos inscritos no Orçamento de 
Estado, em PIDDAC, para aquele Centro de Formação. ---------------------------------------  
O Senhor João Saraiva de Carvalho, eleito da CDU, referiu lamentar que se fale neste 
assunto na rua e que não haja por parte da entidade responsável o esclarecimento devido 
que possa debelar os boatos, de forma a evitar instabilidade e agitação social.-------------  
Referiu ainda ter ficado indignado com o facto de um empresário português ter dito 
numa entrevista na televisão que não havia profissionais qualificados no País. -----------  
Acrescentou que não se pode fazer crescer uma comunidade mantendo uma guerrilha 
permanente com os profissionais que têm como função a formação das pessoas; os 
professores.--------------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio o Senhor Jaime Cáceres, referindo que a informação que lhe foi dada por um 
responsável do Centro era de que os cursos de longa duração estavam suspensos. 
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Acrescentou que a Junta de Freguesia de Santo André tem protocolado com o Centro de 
Formação a cedência de instalações, onde são ministrados cursos, pelo que, precisava 
que a situação fosse devidamente esclarecida para planificar a cedência da sala. ----------  
Mais referiu que a proposta de Moção fazia todo o sentido, dado que não existia uma 
comunicação oficial esclarecedora sobre o assunto, e que, somente se dispunha da 
informação prestada na presente reunião pelo Senhor Alexandre Rosa. ---------------------  
Referiu ainda que não se dispunha de qualquer garantia relativamente à continuidade 
dos cursos de formação, acrescentando que se admirava com a facto da Bancada do PS 
estar de acordo com os considerandos da proposta de Moção e, consequentemente, não 
mostrasse preocupação relativamente ao futuro daquele Centro. -----------------------------  
Interveio novamente o Senhor Alexandre Rosa para reafirmar que aquele Centro de 
Formação não iria encerrar. Acrescentou que quando surgiram os boatos de 
encerramento do Centro, o assunto foi esclarecido, por responsáveis do IEFP, através da 
Rádio Antena Miróbriga, jornais regionais e num comunicado dirigido a cada um dos 
trabalhadores do Centro via correio electrónico. ------------------------------------------------  
Mais informou que o PS esclareceu também, através de comunicado, que aquela 
situação não se colocava e se houvesse essa intenção por parte da Tutela, estariam 
contra, por considerarem que se trata da única Unidade Pública de Formação, 
fundamental para o desenvolvimento do Litoral Alentejano.----------------------------------  
Acrescentou que registava as preocupações transmitidas e que, se alguma vez se 
colocasse a intenção de encerramento daquele Centro, podiam contar com a oposição da 
Bancada do PS a essa medida. ---------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que considerava que o assunto estava esclarecido. Contudo, acrescentou 
nada ter a opor caso a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal decidam pedir uma 
informação formal ao IEFP, se considerarem que ainda não estão esclarecidos. -----------  
Referiu ainda que gostaria que os presentes entendessem o seu esclarecimento como a 
verdade de situação, acrescentando que quem insistir na versão do encerramento 
daquele Centro não estará a prestar o melhor serviço à estabilidade das pessoas.----------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento, verificou-se a presença do Senhor Hugo Pires Ferreira e 
da Senhora Sandra Maria Brás Coelho, eleitos do PS. -------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Daniel Silvério referiu que, independentemente do que foi dito, a realidade é 
que o Centro não tinha formação para dar, porque os cursos estavam suspensos.----------  
O Senhor Jaime Cáceres questionou os eleitos do PS, sobre se ia ou não haver cursos de 
formação de longa duração e, no caso afirmativo, para quando estava previsto o seu 
reinicio, acrescentando que era a resposta a esta questão que todos aguardavam, caso 
contrário a preocupação persistia, não deixando assim a Moção de ter todo o sentido. ---  
O Senhor Alexandre Rosa esclareceu que os cursos não estavam suspensos e que não 
tinha feito tal afirmação, mas sim, que houve um momento em que foi preciso parar 
para reprogramar as acções de formação, situação que já tinha sido ultrapassada. 
Acrescentou que nunca deixou de haver formação naquele Centro.--------------------------  
Mais referiu que, se os presentes não quisessem acreditar no que dizia, para continuarem 
a manter o espectro de encerramento do Centro de Formação, estavam no seu direito, 
não o podendo evitar. --------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que não podia concordar com uma proposta de Moção que assentava no 
pressuposto de algo que sabia que não iria acontecer, sugerindo que o assunto ficasse 
registado como preocupação da Assembleia e que a Moção fosse transformada num 
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pedido formal de esclarecimento sobre o assunto à Direcção do IEFP – Instituto do 
Emprego e Formação Profissional. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor José Sucena, eleito da CDU, referiu que depois de ouvir e pensar sobre o 
assunto, decidiu votar a proposta de Moção, por estar de acordo com o seu conteúdo, 
dado que os seus fundamentos têm razão de ser. Acrescentou que os esclarecimentos 
que vão ser solicitados irão confirmar ou desmentir os factos.--------------------------------  
Interveio a Senhora Dulce Rito, eleita do PS, referindo que a Moção reflectia as 
preocupações sobre o assunto, mas tendo em conta as informações dadas pelo Vice-
Presidente do IEFP e membro da Assembleia Municipal, Senhor Alexandre Rosa, a 
Bancada do PS sugeria que, caso os proponentes da mesma não a quisessem retirar, que 
a suspendessem até se obterem mais esclarecimentos, retomando o assunto na próxima 
sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Fernando Gonçalves referiu que os eleitos da CDU iriam manter a proposta de 
Moção, tendo em conta as más experiências em situações similares, tais como o 
encerramento de escolas e de centros de saúde. -------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento, verificou-se a presença do Senhor Rui Madeira, eleito da 
CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio novamente o Senhor João Saraiva de Carvalho, eleito da CDU, referindo que 
já estava habituado a desconfiar das boas intenções do PS, recordando a promessa da 
ex-Ministra da Saúde, Manuela Arcanjo, aquando do lançamento da primeira pedra para 
a construção do Hospital do Litoral Alentejano, onde afirmou que a Maternidade seria 
inaugurado no espaço de dois anos a partir daquela data, o que até hoje não se 
concretizou. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Francisco Roque referiu que, sem por em causa as palavras dos eleitos do PS 
sobre esta matéria e querendo acreditar que são verdadeiras as intenções da continuidade 
da formação naquele Centro, não podia deixar de ter em conta o principio da precaução 
e a realidade da suspensão de cursos de formação ali ministrados, considerava legítimo 
que se votasse a Moção, dado que a mesma reflectia as preocupações sobre o assunto, 
esperando que existisse de facto um equívoco e que as mesmas não se viessem a 
confirmar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou a 
proposta de Moção a votação, a qual foi aprovada, por maioria, com vinte e três 
votos a favor, sendo vinte dos eleitos da CDU, senhores Ramiro Francisco Guiomar 
Beja, José Élio Sucena, Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Igor Filipe Almeida 
Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, Joaquim António Gamito, Teresa Isabel 
Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, 
Daniel Edgar Bernardo Silvério, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel Madeira dos 
Santos, Sérgio Manuel da Silva Santiago, Hélder António Pereira Nunes, Vítor Paulo de 
Jesus Miguel Barata, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Armando Vítor Rodrigues 
Climas, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Candeias Pereira Gamito e 
Fernando Gonçalves dos Santos, dois de eleitos do PSD, Senhor Nuno Alexandre 
Vilhena Braz e Senhora Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes e um do Senhor 
Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque, eleito do BE.--------------------------------  
Seis votos contra, dos eleitos do PS, Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, 
Hugo Manuel Reis Lopes Pires Ferreira, Sandra Maria Brás Coelho, Fernando Augusto 
Pereira de Sousa, Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó, Alberto Manuel de Sousa 
Dias de Brito. -----------------------------------------------------------------------------------------      
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O Senhor Alexandre António Cantigas Rosa, eleito do PS, não esteve presente nesta 
votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS NO CENTRO HISTÓRICO ---  
Interveio o Senhor Luís de Assis Silva do Ó, eleito do PS, começando por saudar todos 
os membros da Assembleia, em geral, e o Senhor Presidente, em particular.---------------  
Sublinhou que iria intervir não numa qualidade de técnico mas, somente, de 
cidadão do concelho de Santiago do Cacém. Referiu em seguida o seu agrado pela 
importante intervenção que a Câmara Municipal estava a desenvolver no Centro 
Histórico da Cidade, a qual era há muito aguardada pelos Santiaguenses, esperando que 
se consiga, conjuntamente com o Plano de Pormenor, concretizar a recuperação daquele 
património sendo, igualmente, importante avançar também para a recuperação dos 
centros históricos de outras localidades do Município, nomeadamente Cercal do 
Alentejo e Alvalade. ---------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que aquelas obras exigem muito rigor em termos de conservação e 
preservação dos elementos históricos, acrescentando que gostaria de frisar este aspecto, 
porque tem seguido com alguma preocupação as questões levantadas relativamente à 
utilização de cimento no muro da Tapada do Palácio dos Condes de Avillez, nas quais 
inicialmente não acreditou, pelo que, se deslocou ao local onde constatou a utilização 
daquele material, o que o deixou estupefacto e com um sentimento de tristeza, por 
considerar que o património é a nossa história e a nossa alma. Referiu também que 
ouviu a notícia da Antena Miróbriga em que o Prof. José António Falcão deu 
explicações técnicas sobre esta matéria, assim como a resposta do Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha, onde referiu a existência de um parecer do IGESPAR, pelo que, tal 
como o Senhor Vereador Arnaldo Frade havia feito, requeria uma cópia desse 
parecer, bem como de todos os estudos e outros pareceres que tenham conduzido à 
intervenção realizada. -----------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que, à data da presente reunião, tinha verificado que houve uma segunda 
intervenção naquele local, com a colocação de argamassa com uma tonalidade mais 
parecida com o muro antigo. Contudo, acrescentou que permanecia o impacto visual, 
negativo, pelo que, gostaria de obter mais esclarecimentos sobre o assunto. ---------------  
Questionou ainda sobre como iria evoluir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
pelo GRUP - Gabinete de Reabilitação Urbana do Património, tendo em conta a 
reestruturação da organização dos Serviços Municipais recentemente aprovada pela 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  
Interveio o Senhor Nuno Brás, referindo o seu agrado pela intervenção em curso na 
Zona Histórica. Contudo, acrescentou que estava preocupado com aquele investimento 
em relação ao futuro, no que respeitava à sua conservação, porque poderá vir a ser alvo 
de vandalismo, dado que se trata de um local com pouco movimento. ----------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
a passou ao Senhor Vereador Álvaro Beijinha, com competências delegadas na área do 
urbanismo, o qual começou por esclarecer que a aquela intervenção estava de facto a 
acontecer no muro da tapada do Palácio dos Condes de Avillez e não na muralha do 
Castelo como já ouviu dizer. Acrescentou que se trata de uma construção do final do 
Século XIX e que, segundo o Arquitecto João de Sousa, o material que está a ser 
utilizado é o mais adequado para o efeito, composto por cal, cimento e areia, o qual 
poderá sustentar aquele muro durante muitos anos. Solução também defendida pelo 
LNEC, constando numa publicação do mesmo. -------------------------------------------------  
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Mais informou que, segundo os técnicos, os materiais aplicados no muro, na sua origem, 
são bastante pobres.----------------------------------------------------------------------------------  
Considerou também que houve alguma precipitação na avaliação da obra, dado que a 
mesma ainda não foi concluída. Acrescentou que em matéria de restauros quase sempre 
as opiniões divergem.--------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que o parecer do extinto IPPAR se prendia com todas as obras do 
Centro Histórico, incluindo a intervenção em curso. -------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a intervenção no Centro 
Histórico tem merecido o reconhecimento público e que a mesma compreende 
nomeadamente, os arranjos no Passeio das Romeirinhas, para devolução do mesmo à 
Cidade, e onde, entre outros benefícios, foi introduzido um corredor em pedra e criadas 
zonas de estar, tendo também sido criada uma zona de estar junto ao edifício da antiga 
Central Eléctrica. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que os trabalhos na Praça Conde do Bracial estão a ser acompanhados por 
um Arqueólogo e uma Antropóloga e que nas escavações efectuadas foram encontrados 
esqueletos de seres humanos que estão a ser analisados para determinar a sua origem.---  
Mais referiu que na Rua Condes de Avillez já tinha sido feita uma grande intervenção, 
no ano de dois mil e sete, e que na Tapada foi necessário intervir para limpar toda 
aquela zona, cuja paisagem é de grande interesse. Acrescentou que a intervenção no 
muro da Tapada está a ser executada com o devido acompanhamento técnico. ------------  
Referiu ainda que apesar de já algum tempo existir o projecto para intervenção naquele 
espaço, só agora o Município obteve o financiamento necessário para a sua execução, 
acrescentando esperar que o Município tenha condições financeiras e técnicas para 
continuar a intervir no Centro Histórico, nomeadamente no Museu de Arte Sacra, em 
cujo projecto a Câmara Municipal participou e para o qual é necessário um milhão de 
euros, bem como na concretização do projecto de beneficiação da Sociedade Harmonia, 
para o qual também é preciso encontrar financiamento.----------------------------------------  
Informou também que a extinção do GRUP, não implicava a interrupção do trabalho 
que vinha a ser desenvolvido, dado que os técnicos foram integrados na Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística com competências bem definidas relativamente aos 
centros históricos. Acrescentou que todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
teve a participação de pessoas de outras áreas, inclusive o PP - Plano de Pormenor do 
Centro Histórico, onde estão definidas regras do que pode ser feito naquele espaço e 
cuja aplicação será acompanhada pela mesma equipa técnica. Mais referiu que há um 
conjunto significativo de acções que ainda é preciso desenvolver no Centro Histórico, 
entre as quais, a qualificação e reabilitação de imóveis, em convergência com o 
investimento privado, e a resolução dos problemas de trânsito.  -----------------------------  
Informou ainda que no Palácio do Condinho, onde funcionava o GRUP, serão instalados 
outros Serviços Municipais. ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Luís de Assis Silva do Ó agradeceu os esclarecimentos do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal e do Senhor Vereador Álvaro Beijinha e referiu partilhar das 
preocupações do Senhor Nuno Brás sobre a conservação daquele espaço.------------------  
Mais referiu que em conversas mantidas com técnicos do LNEC, ter-lhe-á sido dito 
que seria recorrente pensar-se, enganadoramente, que materiais fracos ou pobres, 
seriam materiais menos bons, todavia o facto de serem materiais pobres, não 
significava que não fossem adequados, acrescentando que falou com técnicos que têm 
opinião diferente relativamente à adequação dos materiais que estão a ser aplicados no 
muro da Tapada.--------------------------------------------------------------------------------------  



  Acta de 2011-02-18                                                                                       8 de 20 

Sobre o Museu de Arte Sacra, referiu que tanto da sua parte como da parte da bancada 
do PS será dado todo o apoio que for possível, acrescentando que é um apoiante 
incondicional daquele projecto, o qual considerou muito importante em termos 
turísticos e culturais, esperando poder vir a assistir tão rápido quanto possível, à sua 
inauguração.-------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ERMIDAS – PAVIMENTOS --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Alberto de Brito referiu que os buracos nos pavimentos daquela Vila que 
foram tapados, há cerca de um mês, já estão novamente abertos e em pior estado, não 
sabendo se o mesmo resultou da qualidade do material aplicado se das chuvas, ou da 
conjugação dos dois factores. Solicitou que fossem novamente reparados ou que a 
Câmara Municipal fornecesse o material necessário à Junta de Freguesia, para esta 
efectuar o serviço.------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que era necessário executar o lancil na zona onde estava a moradia da D. 
Nazaré, para impedir que os materiais da barreira ali existente invadissem a via, 
acrescentando que se tratam de poucos metros. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que já tinha despachado no sentido 
de ser fornecido o material solicitado para arranjo dos pavimentos. -------------------------  
Mais referiu que existem muitos problemas similares em todo o Município, devido às 
chuvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ERMIDAS – DEPÓSITO DE ÁGUA ----------------------------------------------------------  
O Senhor Alberto de Brito referiu que aquele depósito foi recentemente pintado e 
colocada rede para impedir as andorinhas de fazerem ninhos no mesmo. Contudo, 
aquelas começaram a fazer os ninhos na parte inferior do depósito. Pelo que, dentro de 
pouco tempo, aquele equipamento ficará novamente sujo. ------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a pintura embelezou aquele 
equipamento, e que o problema dos ninhos das andorinhas será tratado.--------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HOSPITAL DE DIA DO HLA –  FUNCIONAMENTO -----------------------------------  
O Senhor Alexandre Rosa referiu que a questão colocada na carta remetida à 
Assembleia Municipal pelo Dr. Francisco Manuel Lança Brito Palma, responsável do 
Hospital de Dia do Hospital do Litoral Alentejano, se prendia com o facto da legislação 
em vigor não permitir que os médicos reformados prestem serviços aos hospitais através 
de empresas. Pelo que, o que estava em causa era o facto do Dr. Brito Palma se ter 
reformado (aposentação antecipada), continuando a desempenhar funções naquele 
Hospital, através da empresa de prestação de serviços de saúde que criou. -----------------  
Acrescentou que aquele Profissional de Saúde poderá continuar a desempenhar as suas 
funções no Hospital mas, em conformidade com a lei em vigor, suspendendo a reforma 
e retomando a situação contratual que tinha aquando da sua aposentação, a qual será, 
posteriormente, actualizada com o tempo complementar. -------------------------------------  
Interveio o Senhor José Sucena, referindo que, independentemente da validade dos 
argumentos apresentados pelo Dr. Brito Palma, a reforma advém do direito dos cidadãos 
à retribuição, em forma de pensão, do dinheiro que lhes foi descontado ao longo da vida 
de trabalho, enquanto que o direito ao salário tem a ver com uma retribuição do trabalho 
prestado, pelo que, considerou que se tratavam de situações diferentes, 
independentemente dos argumentos que foram apresentados, na tentativa desesperada 
do Governo para tirar direitos àqueles que trabalharam toda uma vida, criando 
mecanismos que dão origem a situações complexas. -------------------------------------------  
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O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
também se quis pronunciar sobre este assunto, o qual começou por referir que reuniu 
com o Dr. Brito Palma, onde o mesmo lhe expôs os problemas relatados na sua carta, 
considerando que são legítimas as preocupações colocadas relativamente às respostas 
necessárias, por parte do Serviço de Oncologia, a dar aos utentes daquele Hospital, 
assim como assegurar a ligação com o Hospital de Évora, para onde são encaminhados 
os doentes oncológicos que necessitam de tratamento de rádio e quimioterapia.-----------  
Mais referiu que o Dr. Brito Palma foi convidado pelo Conselho de Administração do 
HLA, para assegurar aquele Serviço, o qual tem vindo a responder positivamente, de 
forma progressiva, aos problemas dos utentes. Serviço que aquele Médico tem 
assegurado, nos últimos tempos, de forma gratuita. --------------------------------------------  
Concluiu, referindo que é necessário e urgente que sejam tomadas medidas para não pôr 
em causa o Serviço de Oncologia. -----------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Sucena, em representação dos eleitos da CDU, foi apresenta a 
seguinte proposta de Moção sobre o assunto em apreço: ----------------------------------  
-------------------------------------------------“MOÇÃO --------------------------------------------  
- A bancada da CDU – Coligação Democrática Unitária, solidariza-se com a exposição 
do Dr. Francisco Manuel Lança de Brito Palma enviada à Senhora Ministra da Saúde 
sobre o gravíssimo problema que pode resultar caso o Serviço Oncológico do Hospital 
do Litoral Alentejano venha a encerrar, mesmo que provisoriamente, por falta de 
médico. Refira-se que, em 2010, se efectuaram mais de 3.700 tratamentos naquele 
Serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em 18 de Fevereiro de 2011, 
insta a Senhora Ministra de Saúde a tomar as medidas que impeçam que tal situação 
venha a acontecer.------------------------------------------------------------------------------------  
- A enviar à Senhora Ministra da Saúde e ao Senhor Dr. Brito Palma.” ---------------------  
O Senhor Presidente colocou a proposta de Moção, para discussão. -------------------------  
Não havendo inscrições para o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou a proposta, 
de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO – DIFICULDADES DE 
FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Nuno Brás, em representação das Associações de Bombeiros do Município, 
foi apresentada uma carta dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, cujo 
texto a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  
“As Associações de Bombeiros, vivem uma situação bastante complicada resultante da 
conjugação de factores aos quais não são alheios a crise económica e a implementação 
de algumas medidas por parte da administração central. ---------------------------------------  
Face a este cenário, as quatro corporações do Concelho de Santiago do Cacém têm 
vindo a reunir-se regularmente, com o objectivo de traçar estratégias conjuntas de 
combate aos mais diversos problemas.------------------------------------------------------------  
A primeira reunião realizou-se em Novembro de 2010, em Vila Nova de Santo André, 
para abordar a implementação de um novo sistema de requisição de transportes, por 
parte do Ministério da Saúde. Desse encontro resultou um pedido de reunião ao Ex.mo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ao qual e, possivelmente 
por dificuldades de agenda, ainda não obtivemos resposta.------------------------------------  
Em Janeiro de 2011, realizou-se novo encontro, em Alvalade, tendo ficado claro as 
dificuldades que as Associações sentem, com custos crescentes e uma diminuição de 
receitas, que as colocam numa situação de morte lenta. O estado das coisas torna-se 
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insustentável e necessitamos de nos fazer ouvir junto das entidades competentes, como 
seja o caso do Governo Civil; da Liga dos Bombeiros Portugueses; da Federação 
Distrital de Bombeiros; do Ministério da Saúde, entre outras. Na sequência fomos 
recebidos, em conjunto com as Associações do Distrito de Setúbal, no dia 1 de 
Fevereiro, pelo Ex.mo Governador Civil. --------------------------------------------------------  
No dia 2 de Fevereiro de 2011, realizámos nova reunião, em Santiago do Cacém, cujo 
objectivo principal foi harmonizar as tabelas de preços praticados por todas as 
Associações do Concelho de Santiago do Cacém. No entanto, voltamos a reflectir sobre 
as dificuldades, que nos têm levado, numa situação de quase desespero, a dispensar 
pessoal contratado, decidindo que está na altura de dizer basta. Não podemos continuar 
a pagar o gasóleo aos mesmos preços que qualquer cidadão quando utiliza a sua viatura 
nas deslocações particulares, nem tão pouco quando alguns empresários utilizam esta 
sua condição para recorrer ao gasóleo agrícola; não podemos continuar com os cortes 
nos serviços realizados por força de uma concorrência instituída por outros agentes de 
transporte de pessoas; não podemos aceitar um sistema de requisição de transportes, 
com serviços que envolvem pessoas dos locais mais distantes do nosso concelho, num 
atropelo claro das áreas de intervenção de cada Corporação e uma intromissão clara na 
gestão dos serviços de cada Associação.----------------------------------------------------------  
Face a tudo isto, as Associações de Bombeiros do Concelho de Santiago do Cacém, 
reunidas a 2 de Fevereiro de 2011, em Santiago do Cacém decidiram: ----------------------  
- Manifestar a sua posição na Assembleia da Federação Distrital de Setúbal, a realizar a 
18 de Fevereiro de 2011;----------------------------------------------------------------------------  
- Solicitar uma reunião conjunta com a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém e a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para fazer sentir e partilhar as dificuldades 
sentidas, tendo a noção de que estas entidades não têm poder de resolução dos 
problemas, mas como responsáveis máximos da Protecção Civil no Município, podem 
desempenhar um papel importante, fazendo chegar a sua voz e preocupação aos serviços 
competentes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
As Direcções e Comandos das Associações Humanitárias dos Bombeiros de Alvalade, 
Cercal do Alentejo, Santo André e Santiago do Cacém.” --------------------------------------  
Interveio o Senhor Rui Madeira, referindo que gostaria de reforçar o que foi exposto na 
carta das Associações de Bombeiros, dado que se tratavam de problemas que se 
arrastam há alguns anos, não só em Santiago do Cacém, mas por todo o País, pondo em 
causa a sua sobrevivência. --------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que alguns serviços de transporte de doentes começaram a ser feitos por 
táxis, sem que os utentes sejam reembolsados pelo Serviço Nacional de Saúde.-----------  
Mais referiu que a Junta de Freguesia de Alvalade tem apoiado os Bombeiros, com 
quem está solidária, apelando a que toda a Assembleia se solidarize com as Associações 
e pressione, a quem de direito, para intervir nesta situação, no sentido de encontrar 
soluções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que enquanto não houver uma preocupação política do Governo sobre esta 
situação os bombeiros continuarão a ser os parentes pobres da segurança no País. --------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou sobre a sua disponibilidade 
para participar na reunião solicitada. --------------------------------------------------------------  
Interveio o Senhor Alexandre Rosa, referindo que a bancada do PS, não podia deixar de 
acompanhar as preocupações e de se associar aos Bombeiros nas dificuldades que 
enfrentam, salientando o facto de se tratarem de cidadãos permanentemente solidários 
aos quais se recorre nos momentos difíceis, considerando necessário que, em conjunto, 
se possam encontrar soluções para resolver os problemas. ------------------------------------  
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Acrescentou que era particularmente sensível à questão que se prende com o acesso ao 
gasóleo a preços mais reduzidos. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Nuno Brás referiu ainda que a Associação de Bombeiros de Santiago do 
Cacém já teve que dispensar cinco pessoas no ano em curso. ---------------------------------  
Mais referiu que para o licenciamento de uma viatura de transporte de doentes 
(ambulância) é exigido que a mesma disponha de equipamento e materiais específicos; 
oxigénio, um motorista e um maqueiro. Contudo, o Ministério da Saúde recorre a outras 
viaturas sem condições para efectuarem aquele tipo de transporte.---------------------------  
Informou que só foram pagas parte das verbas devidas aos Bombeiros relativas aos 
fogos florestais do ano anterior. Pelo que, quando chegar a época dos incêndios, no 
presente a ano, talvez não tenham condições para participar. ---------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
começou por referir a pertinência das questões colocadas, acrescentando que os 
problemas das Associações de Bombeiros se prendem sobretudo com a componente do 
socorro aos doentes, dado que no transporte dos mesmos estão a financiar o Serviço 
Nacional de Saúde, devido ao baixo preço por quilómetro e à falta de pagamento. 
Situação agravada com a nova legislação. -------------------------------------------------------  
Mais referiu que as Autarquias têm vindo a apoiar as Associações de Bombeiros, no 
possível, colmatando falhas pelo não cumprimento das obrigações por parte do Serviço 
Nacional de Saúde, o que não é suficiente para as quatro Associações do Município 
fazerem face às suas despesas correntes. ---------------------------------------------------------  
Referiu ainda a sua disponibilidade para estar presente na reunião solicitada.--------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Vilhena, inscrito para o 
efeito, no início da reunião, o qual em representação dos colegas presentes, funcionários 
do IEFP de Santiago do Cacém, agradeceu à Câmara Municipal, na pessoa do seu 
Presidente, a disponibilidade que teve em os receber e a atenção dada aos problemas que 
colocaram, tornando extensivos os agradecimentos às Juntas de Freguesia e a todas as 
pessoas que os têm apoiado, desde que, em 20 de Dezembro de 2010, receberam do 
Presidente do IEFP uma circular suspendendo as acções de formação naquele Centro, o 
que os deixou bastante preocupados relativamente ao futuro do mesmo. -------------------  
Mais referiu que as palavras do Senhor Vice-Presidente do IEFP, Dr. Alexandre Rosa, 
proferidas na presente reunião, não os descansavam, porque não receberam qualquer 
documento escrito que contrariasse aquela decisão. --------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a presença dos munícipes que vieram 
expor os seus problemas aos eleitos locais, para que estes possam, de alguma forma, 
intervir no sentido da sua resolução. --------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------  
1. Expediente ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado conhecimento da relação do expediente que deu entrada nos Serviços da 
Assembleia Municipal desde a última Sessão Ordinária, em Dezembro de dois mil e 
dez, até dezasseis de Fevereiro de dois mil e onze, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número um, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelos membros da Mesa.----------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    2. Actas ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente colocou para discussão e votação a acta nº 08, da Sessão Ordinária 
de 17 de Dezembro de 2010, a qual foi aprovada, por maioria, com vinte e nove votos 
a favor e uma abstenção do Senhor Joaquim Gonçalves, eleito da CDU, por não ter 
estado presente.---------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     3. Designação de membros suplentes para a CPCJ – Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento do pedido da CPCJ no sentido da Assembleia 
Municipal designar quatro cidadãos suplentes para a Comissão alargada daquela 
Comissão, acrescentando que até à próxima Sessão Ordinária que terá lugar em Abril, 
serão feitas diligências no sentido de responder ao solicitado. --------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Subscrição do Manifesto “Investir na Educação/Defender a Escola Pública” -----  
O Senhor Presidente colocou para discussão a proposta da Mesa de subscrição do 
manifesto que a seguir se transcreve, conforme o solicitado pelas entidades promotoras:  
------------------------------------------“MANIFESTO --------------------------------------------  
----------------------------------INVESTIR NA EDUCAÇÃO ----------------------------------  
------------------------------DEFENDER A ESCOLA PÚBLICA!----------------------------  
“A Educação há muito parece ter deixado de ser uma prioridade para os governos. 
Nunca, porém, como em 2011, houve intenção de impor cortes tão acentuados com 
consequências que se adivinham de elevada gravidade. A redução de 803 milhões de 
euros na Educação, a que acrescem reduções indirectas impostas às autarquias, provoca 
sérias preocupações nos subscritores deste Manifesto. -----------------------------------------  
Cortar nos recursos de que as escolas dispõem – humanos, físicos, materiais, financeiros 
-, e de forma tão violenta, impede que cumpram adequadamente a sua missão de 
ensinar, formar, educar e qualificar; inviabiliza a concretização das metas definidas para 
redução das taxas de insucesso e abandono escolar; dificulta a universalização da 
Educação Pré-Escolar a partir dos três anos; impede a certificação qualificada de jovens 
e adultos que procuram uma nova oportunidade na escola; constrange a promoção, 
como a lei determina, da Educação Sexual nas escolas; compromete o grande desafio 
que constitui o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos! ----------------------  
É em defesa de um efectivo investimento na Educação, que os subscritores se 
manifestam; é em defesa de uma Escola Pública de qualidade, gratuita e inclusiva, em 
suma, democrática, que os subscritores se unem; é contra os cortes que incidem sobre 
aspectos vitais às escolas e, por essa razão, potenciam rupturas insanáveis no seu 
funcionamento que os subscritores alertam a sociedade portuguesa.” -----------------------  
O Senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------  
Interveio o Senhor Alexandre Rosa, eleito do PS, começando por referir que 
considerava desadequada e desajustada a inclusão deste assunto na Ordem do Dia, para 
adesão a um Manifesto de outras entidades, não sabendo como vai a Assembleia 
Municipal acompanhar esta matéria. Pelo que, o sentido de voto dos eleitos do PS seria 
contra. Contudo, acrescentou que não estavam contra a discussão das matérias 
constantes no Manifesto, porque são a favor da escola pública e querem que a mesma 
seja dotada dos meios que necessita para intervir e desempenhar bem o seu papel, de 
forma a garantir a todos a igualdade no acesso à educação, dado que são contra a ideia 
de uma escola privada para ricos e uma escola pública para pobres, defendendo uma 
escola universal e gratuita como existe hoje no país. Não são a favor de ideias de 
desvalorização da escola pública como acontece nalguns sectores políticos. Assim como 
são a favor de um SNS – Serviço Nacional de Saúde público, tendencialmente gratuito e 
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universal, contrariamente ao pretendido pelo PSD no seu projecto político de Governo e 
de revisão da Constituição, que não terá condições de concretizar. --------------------------  
Referiu ainda que discordam do Manifesto, por considerarem que se trata de um 
panfleto de propaganda e de combate político, com todo o respeito pelas entidades que o 
assinaram, não acompanhando este tipo de iniciativa. Acrescentou que acompanham 
sim, as iniciativas para a criação de uma rede escolar adequada e a criação de uma Carta 
Educativa bem concebida, lembrando que o Município de Santiago do Cacém é um dos 
poucos, no País, que não tem a Carta aprovada. Mais referiu que o grande passo que o 
Município devia dar em defesa da Escola Pública era contribuir para a aprovação da 
Carta Educativa, tendo em conta a sua importância para o acesso a financiamentos para 
construção de centros de educação.----------------------------------------------------------------  
Referiu também que a defesa da Escola Pública é feita com acções concretas e em torno 
das reformas do sistema da Educação e da Formação Profissional que tem vindo a ser 
desenvolvidas no País. Acrescentou que Portugal se debate com problemas sérios 
devido à baixa de qualificação da população activa, dado que setenta e cinco por cento 
não têm o nono ano de escolaridade. Situação que se tenta inverter com a reforma do 
ensino secundário, criando condições para que metade da população estudantil possa 
frequentar cursos profissionais e tecnológicos, o que valorizará a sua saída e ingresso no 
mercado de trabalho. O mesmo no que respeita às Novas Oportunidades, dado que se 
trata do caminho alternativo para a população adulta obter mais qualificação, o que tem 
vindo a acontecer através dos cursos ministrados nos Centros de Formação Profissional, 
nas escolas públicas e nas escolas privadas, defendendo que sejam feitos contratos com 
as escolas privadas, mas tendo como referencial os custos nas escolas públicas, porque 
não seria correcto, com as dificuldades financeiras que o País atravessa, serem 
atribuídos valores superiores ao ensino privado. ------------------------------------------------  
Referiu ainda que a politica que tem vindo a ser desenvolvida tem sido de investimento 
na educação e na escola pública, cujos resultados têm sido positivos, como mostram os 
indicadores de redução dos níveis de abandono escolar, bem como os últimos relatórios 
da OCDE. Contudo, acrescentou que não se pode aceitar uma perspectiva egoísta, no 
sentido de que tem que se dar tudo à escola pública mesmo que o País não possa pagar, 
tendo em conta a situação complicada que se vive. --------------------------------------------  
Concluiu, referindo que apesar das circunstâncias desfavoráveis, não estava em causa o 
investimento na educação, em geral, e na escola pública, em particular. --------------------  
Interveio o Senhor Daniel Silvério, eleito da CDU, referindo que ao ouvir a intervenção 
do Senhor Alexandre Rosa tinha ficado com a sensação de que não viviam no mesmo 
mundo, porque aquilo a que se tem assistido é a um ataque claro ao ensino público. -----  
Mais referiu que não é pelo facto do Município de Santiago do Cacém não ter a Carta 
Educativa aprovada que a sua filha não tem escola pública, mas sim porque elas não 
existem, por não terem sido criadas ou porque o Governo com a sua política de 
centralização dos equipamentos escolares as encerrou, obrigando as crianças a se 
levantarem muito cedo e a se deslocarem para muitos quilómetros de distância das suas 
residências. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a politica do Governo PS se está a aproximar muito, mas de uma 
forma mais subtil, das politicas praticadas pelo “Sr. António”, retirando subsídios 
(abonos) a quem aufere um salário de seiscentos euros, porque considera que são ricos, 
levando famílias à situação de rotura. Caminho este que nos trará de volta o tempo 
daquele senhor, em que poucos tinham acesso ao ensino, para que não aprendessem a 
reflectir sobre a situação em que o País se encontrava, devido à acção dos seus 
governantes.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mais referiu que, independentemente, das ideologias de cada um, as pessoas devem 
pensar pela sua cabeça e reflectir sobre o que se passa no País, sendo que é essa a sua 
prática. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Raquel Hilário, eleita do PSD, referiu que, independentemente das questões 
formais sobre a adesão da Assembleia Municipal ao Manifesto, não podia deixar de 
concordar com o seu conteúdo, porque o mesmo trata de preocupações que todos têm 
relativamente  à Educação no País, em geral, e no Município, em particular. --------------  
Acrescentou que se fala muito em investimento na educação, na criação de centros 
escolares, de novos edifícios, no acesso universal, no enriquecimento curricular, mas o 
que tem sido feito está muito aquém do desejado. ----------------------------------------------  
Mais referiu que o Agrupamento de Santiago do Cacém, no início do ano lectivo, 
pretendia abrir uma nova sala na EBI de Santiago do Cacém, mas não o pode fazer, 
porque no projecto não foi previsto o aumento das instalações escolares, quando as 
mesmas se situam numa zona do Litoral com uma dinâmica económica significativa que 
irá trazer muita gente nova que poderão não ter lugar naquela Escola, e, paralelamente, à 
edificação de equipamentos mal estudados que não dão resposta às necessidades, são 
encerradas as escolas nas aldeias, condicionando a fixação das pessoas e, 
consequentemente, inibindo o seu desenvolvimento.-------------------------------------------  
Acrescentou que as escolas não podem existir sem as pessoas, mas o que está previsto é 
mais redução de pessoal docente e prosseguir com o recurso a trabalhadores precários, 
sem experiência, nem formação, e sem estabilidade nas funções que vão desempenhar, 
para além do facto das escolas já funcionarem com metade do pessoal necessário. -------  
Referiu ainda que a realidade das escolas é a precariedade no ensino, com professores 
contratados, e os efectivos a ficarem sem ocupação e sem alternativa de destacamento, 
dado que esta situação é geral no País, questionando sobre qual vai ser o futuro destas 
pessoas e das escolas, onde, ao contrário do que é dito, tem havido desinvestimento; os 
espaços são exíguos, há falta de vigilância, porque o pessoal auxiliar é insuficiente, os 
apoios escolares não respondem às necessidades efectivas, não se sabendo como 
funcionar neste quadro.------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo não saber se este é local adequado para aprovar o Manifesto de 
outras entidades sobre os problemas da Educação, mas aquelas são preocupações reais e 
são sugeridas medidas para alterar a situação. ---------------------------------------------------  
O Senhor Nuno Brás, eleito do PSD, referiu que hoje se vive numa situação em que já 
não se acredita em nada. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que se continua a acenar com o papão da revisão constitucional. Contudo, 
referiu acreditar que o caminho que o Governo PS está a seguir irá acabar com o Estado 
Social ainda antes de qualquer revisão. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Jaime Cáceres referiu que a Câmara Municipal e as freguesias defendem a 
escola pública e as populações, pugnando pelo não encerramento das escolas. 
Acrescentou que o Município já elaborou e aprovou a Carta Educativa, o Ministério da 
Educação é que não o fez, porque a DREA – Direcção Regional de Educação do 
Alentejo, quer impor ao Município que inscreva na mesma o encerramento das escolas 
rurais, segundo os seus critérios.-------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que defender a escola pública é fazer o que o Município tem feito; lutar 
pelo não encerramento das escolas, assegurar refeições às crianças, apoiar o 
funcionamento das escolas com meios humanos e logísticos, comparticipar em projectos 
de novas escolas, entre outras acções. Enquanto a Administração Central descentraliza 
competências para a Administração Local, sem os devidos recursos financeiros e 
materiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que é pura hipocrisia, feita em nome da defesa da escola pública, afirmar 
que a Câmara Municipal não defende a mesma, por não ter a Carta Educativa aprovada, 
o que já teria acontecido se a Câmara aceitasse todas as condições que o Ministério quer 
impor, quando não é reconhecido o esforço que as Autarquias têm feito, nem são dadas 
respostas a questões importantes que as mesmas têm colocado, dando como exemplo a 
proposta da Junta de Freguesia de Santo André para o funcionamento do ensino Pré-
Primário na EB1 da Aldeia de Santo André que foi encerrada, quando aquela Freguesia 
necessita de um reforço daquele nível de ensino. -----------------------------------------------  
Mais considerou que a Carta Educativa era uma falsa questão, porque noutros 
municípios com a Carta Educativa aprovada, o Ministério não as tem respeitado. Por 
outro lado, acrescentou que o facto do Município não ter a Carta Educativa aprovada, 
não impediu a construção da EBI, sem recurso a fundos comunitários. ---------------------  
Concluiu, referindo que o Governo PS com esta política de centralização no ensino e 
noutras áreas importantes, leva à concentração das pessoas nas cidades, ficando o 
interior deserto. Acrescentou que enquanto as Autarquias actuam todos os dias no 
âmbito da educação e na defesa da escola pública, o Senhor Alexandre Rosa faz, o 
mesmo que o Governo PS, propaganda política demagógica e dispensável. ----------------  
Interveio o Senhor Francisco Roque, eleito do BE, referindo que defende a Saúde e a 
Educação gratuitas e universais, não só tendencialmente gratuitas. Defende um Serviço 
Nacional de Saúde assim como um Serviço Educativo com qualidade, fortes e eficazes, 
abertos a todas as pessoas, independentemente dos seus rendimentos, dado que são os 
contribuintes que garantem a existência dos serviços públicos. Acrescentou que é 
preciso também ter em conta que, no ensino público, só a colocação das crianças nas 
escolas é gratuita, porque é preciso suportar todas as outras despesas inerentes à 
frequência do ensino. --------------------------------------------------------------------------------  
Questionou ainda porque razão aos cidadãos é exigido o pagamento de impostos e o 
Estado não tributa a riqueza, imputando a crise às classes média, baixa e muito baixa, 
reduzindo as deduções de despesas no IRS e retirando abonos, dificultando cada vez 
mais a vida das famílias, enquanto mostra dificuldades para reduzir os elevados salários 
dos administradores de empresas públicas e continua a pagar remunerações aos ex-
administradores do BPN e outros encargos com a nacionalização daquele Banco, os 
quais já ascendem a dois milhões de euros. Custos estes suportados pelos contribuintes, 
retirados dos abonos às famílias, do IRS, das transferências para as autarquias e do 
desinvestimento nos serviços públicos. Ou seja, para não pôr em causa os interesses de 
um grupo de accionistas, o Governo PS e o PSD, na Assembleia da República, põe em 
causa os interesses dos cidadãos, em geral. ------------------------------------------------------  
O Senhor José Sucena referiu que o documento apresentado pela Mesa, subscrito por 
dezasseis entidades idóneas e insuspeitas, de vários quadrantes políticos e ideológicos, 
não era “um panfleto”, mas sim um Manifesto que pretende alertar as pessoas para a 
situação tremenda em que está a Educação, que o PS diz defender, à qual, o Governo, 
através do Orçamento de Estado, vai tirar oitocentos milhões de euros. Acrescentou que 
se trata de uma verba que será retirada à escola pública que é tão cara ao PS. Pelo que, 
considerou que o mesmo devia alertar o Ministério das Finanças para um eventual erro 
do Ministro Teixeira dos Santos. ------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que foi retirada aquela verba ao sector da Educação e outras verbas a outros 
sectores importantes, para colocar dois milhões e trezentos mil euros no BPN. -----------  
Concluiu referindo, que esta é a realidade dramática que enfrentamos.----------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PRIMEIRO PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS --------------------------------  
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Atingidas que foram as vinte e quatro horas, o Senhor Presidente colocou à 
consideração da Assembleia o prolongamento dos trabalhos por mais de trinta minutos, 
de acordo com o previsto no Regimento, não tendo sido levantadas objecções.------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio novamente o Senhor Alexandre Rosa, esclarecendo que não quis ofender o 
documento nem os subscritores, admitindo que a sua referência ao mesmo poderá não 
ter sido feita da forma mais apropriada, quando pretendia apenas qualificar aquele como 
um documento de combate político.---------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, como membro da Assembleia Municipal, tem todo o direito de exigir 
que o Município tenha uma Carta Educativa, assim como de discordar de algumas 
decisões da Câmara Municipal, reconhecendo também aos outros membros o direito de 
discordarem das suas posições políticas. ---------------------------------------------------------  
A Senhora Paula Lopes referiu que o seu dia a dia é passado dentro de uma escola 
pública cheia de problemas, considerando que não se está a defender a escola pública 
quando são tomadas medidas de redução de horários, redução de pessoal não docente, 
encerramento de escolas, cortes orçamentais, o que dá origem a situações dramáticas, 
entre as quais, a dificuldade em assegurar o acompanhamento permanente dos alunos 
especiais, só possível com a ajuda dos encarregados de educação. ---------------------------  
O Senhor Fernando Gonçalves referiu que é grande o problema da educação e maior 
ainda nas freguesias rurais que se confrontam diariamente com situações difíceis de 
resolver. Acrescentou que com o encerramento de escolas na Freguesia de Vale de 
Água, as crianças têm que se deslocar para uma distância de dez quilómetros e se a EB1 
da sede da Freguesia for encerrada a deslocação passará a ser de trinta quilómetros. 
Salientou que se trata de crianças a partir dos cincos anos, o que faz com que as famílias 
decidam abandonar as aldeias, para que as crianças não tenham que se levantar muito 
cedo e percorrer grandes distâncias. ---------------------------------------------------------------  
Mais referiu que os problemas na Educação são transversais a todos os níveis de ensino, 
porque, hoje, ter um filho a frequentar a universidade exige sacrifícios enormes, difíceis 
de suportar para grande parte das famílias.-------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, se fosse outro partido que estivesse no Governo a aplicar este tipo de 
políticas, a posição do Senhor Alexandre Rosa seria outra. -----------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
começou por esclarecer que a responsabilidade pela aprovação da Carta Educativa do 
Município não era da Câmara Municipal, acrescentando que a única questão em que não 
havia acordo tinha a ver com o número de alunos que o Ministério determinou para o 
encerramento das escolas.---------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que, em municípios com as Cartas Educativas aprovadas, o Ministério não 
as tem respeitado quando entende tomar decisões contrárias ao que nelas foi consagrado, 
como aconteceu no Município de Odemira.------------------------------------------------------  
Mais referiu que o que estava em causa era o desinvestimento significativo na Educação 
por parte do Governo, enquanto se enche a boca com Estado Social e Solidariedade. ----  
Informou ainda que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém foi a que mais investiu 
em transportes escolares no Distrito de Setúbal, um montante de quinhentos e cinquenta 
mil euros, e mais trezentos e trinta mil euros para apoios escolares, no ano transacto. 
Acrescentou que também o Desporto Escolar cairia se não fossem os apoios da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Câmara Municipal se tem disponibilizado para comparticipar nos 
investimentos em equipamentos do parque escolar do Município, da responsabilidade da 
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Administração Central, como aconteceu com a EBI de Santiago do Cacém e como está 
previsto para a Escola de Alvalade. ---------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a situação não está pior, porque a população, as Juntas de Freguesia e a 
Câmara Municipal não o tem permitido, e que a comunidade escolar é testemunha dos 
dramas que se vivem com o brutal desinvestimento em curso.--------------------------------  
Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou a 
proposta a votação, a qual foi aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor, 
sendo vinte dos eleitos da CDU, senhores Ramiro Francisco Guiomar Beja, José Élio 
Sucena, Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da 
Conceição Pinela Pereira, Joaquim António Gamito, Teresa Isabel Matos Pereira, Maria 
de Fátima Lamas José Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, Daniel Edgar 
Bernardo Silvério, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel Madeira dos Santos, Sérgio 
Manuel da Silva Santiago, Hélder António Pereira Nunes, Vítor Paulo de Jesus Miguel 
Barata, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Armando Vítor Rodrigues Climas, 
Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Candeias Pereira Gamito e Fernando 
Gonçalves dos Santos. Dois de eleitos do PSD, Senhor Nuno Alexandre Vilhena Braz e 
Senhora Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes e um do Senhor Francisco José 
Alves Barbosa de Castro Roque, eleito do BE. --------------------------------------------------  
Cinco votos contra, dos eleitos do PS, senhores Alexandre António cantigas Rosa, Hugo 
Manuel Reis Lopes Pires Ferreira, Sandra Maria Brás Coelho, Fernando Augusto 
Pereira de Sousa, Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó.  -----------------------------   
A Senhora Dulce Rito e o Senhor Alberto de Brito, eleitos do PS, não estiveram 
presentes nesta votação. -----------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS-----------------------------------  
Atingidas que foram as zero horas e trinta minutos, o Senhor Presidente colocou à 
consideração da Assembleia o prolongamento dos trabalhos por mais de trinta minutos, 
de acordo com o previsto no Regimento, não tendo sido levantadas objecções.------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. ACTIVIDADE AUTÁRQUICA--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
apresentou a Informação das actividades da Câmara Municipal de Novembro e 
Dezembro de dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros da Mesa.----------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio o Senhor Fernando Pereira de Sousa, eleito do PS, colocando as seguintes 
questões, acrescentando que as mesmas resultam das preocupações que lhe suscitaram 
aquele investimento: ---------------------------------------------------------------------------------  
- Porque não se optava por manter o actual sistema de aquecimento, a gás, em “stand 
by”? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Porque não foi previsto o aproveitamento da energia solar? ---------------------------------  
- Porque se optou somente por “pellets”, quando se podia também utilizar escama de 
pinha? --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à primeira questão, esclareceu que se prevê o aumento da produção de 
propano, o que fará descer os preços, pelo que, aquele sistema poderia vir a ser 
accionado a qualquer momento. -------------------------------------------------------------------  
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Sobre os painéis solares, referiu que entre 190 a 200 m2 de painéis solares seriam 
suficientes para garantir parte do aquecimento das piscinas, e que, mesmo no Inverno, 
seriam garantidas cinquenta por cento das necessidades. --------------------------------------  
Em relação à opção pelo sistema com recurso a “pellets”, esclareceu que a sua 
preocupação é que o mesmo não permite a utilização de outros materiais e os custos 
daquelas poderão disparar. Acrescentou que a opção pela escama de pinha permitiria 
também o aproveitamento das aparas dos pinhais do Concelho.------------------------------  
Concluiu, referindo que, por vezes, o recuo numa decisão pode levar a poupar dinheiro.  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o assunto foi bastante 
discutido na Câmara Municipal, tendo a proposta aprovada sido analisada e avaliada 
com base no parecer de um Técnico da mesma, o qual conhece bem esta matéria. 
Acrescentou que o sistema existente, a gás, pelo qual se optou aquando da construção 
daquele equipamento, recomendado pelos técnicos projectistas, implica custos anuais de 
cerca de oitenta mil euros. Mais informou que, naquela altura, ainda, se pensou na opção 
pela energia solar, a qual foi afastada, devido aos elevados custos. --------------------------  
Informou também que o Técnico da Câmara Municipal chegou a avaliar a possibilidade 
da substituição do actual sistema por painéis solares. Solução que foi colocada de parte, 
porque só respondia parcialmente às necessidades de aquecimento das piscinas, sendo 
preciso complementar com outro sistema.--------------------------------------------------------  
Acrescentou que analisada a proposta do sistema de biomassa, o qual substitui por 
completo o sistema a gás, cujo investimento se prevê que seja amortizado em três anos, 
deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, optar por este sistema, com recurso 
aos Fundos Comunitários, também já aprovado. ------------------------------------------------  
Mais esclareceu que, posteriormente, os Senhores Vereadores, eleitos do PS, levantaram 
algumas dúvidas, tendo o Técnico estado presente numa reunião de Câmara, para 
responder às questões que foram levantadas pelos Senhores Vereadores. Acrescentou 
que, mais tarde, os Senhores Vereadores do PS, colocaram, por escrito, uma proposta 
alternativa, tendo como suporte um documento escrito/estudo técnico, para o qual a 
Câmara Municipal forneceu alguns elementos solicitados, fundamentando naquele as 
vantagens do recurso ao sistema solar, sem que tenha sido colocado em causa o sistema 
de biomassa. Proposta esta, de cuja análise técnica se concluiu, que só cobria as 
necessidades em metade do ano, sendo que, de Novembro a Fevereiro, seria preciso 
recorrer a outro sistema para aquecer toda a água necessária. Pelo que, a solução 
apresentada como alternativa ficaria mais dispendiosa para o Município. ------------------  
Mais informou que o recurso ao sistema de biomassa permitirá uma redução nos custos, 
de oitenta mil, para vinte mil euros/ano. O cumprimento do objectivo do Pacto dos 
Autarcas, de redução das emissões CO2, e o investimento inicial será mais vantajoso 
que a solução alternativa proposta pelos senhores Vereadores não permanentes. ----------  
Concluiu, referindo que foi importante ter havido a oportunidade de confrontar duas 
soluções distintas para aquele fim. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal passou a palavra ao Senhor Vereador Óscar 
Ramos, eleito do PS, o qual informou que aquando da apresentação da proposta de 
substituição do sistema de aquecimento das piscinas municipais, pelo Senhor 
Presidente, não tendo tido tempo suficiente para análise da mesma, não deixou contudo 
de colocar algumas questões que lhe suscitavam dúvidas, designadamente o facto de se 
recorrer somente às “pellets” para aquecimento da caldeira, questionando também se 
tinha havido algum estudo comparativo de um sistema alternativo através da utilização 
da energia solar. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que na reunião de Câmara seguinte, o Técnico que elaborou o parecer que 
serviu de suporte à proposta submetida à Câmara Municipal, esclareceu algumas 
questões sobre a mesma e, relativamente à utilização da energia solar referiu que tinha 
iniciado um estudo sobre esta hipótese alternativa, do qual desistiu, porque concluiu que 
a energia produzida através dos painéis solares não seria suficiente para aquecer a água 
das piscinas e seria uma solução mais dispendiosa, a qual rondaria os quinhentos e 
oitenta e um mil euros, só para o sistema solar. -------------------------------------------------  
Mais referiu não ter ficado esclarecido nem satisfeito com as explicações dadas, pelo 
que, decidiu pesquisar sobre o assunto e proceder à recolha de dados, consultando a 
seguir um técnico especialista nesta matéria que elaborou um estudo técnico/económico 
e ambiental comparativo dos sistemas para cobrir as necessidades energéticas/ano 
daquele equipamento. Acrescentou que do mesmo se concluiu que seriam necessários 
cento e oitenta painéis, com um custo de cento e trinta mil euros, muito longe do valor 
indicado pelo Técnico da Câmara Municipal, os quais produziriam cinquenta e um por 
cento da energia total necessária/ano. ------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a energia solar térmica no aquecimento da água é a mais rentável, 
acrescentando que a opção por este sistema em combinação com o sistema biomassa, 
com o recurso a “pellets” teria um custo de duzentos e oitenta mil euros/ano, e seria de 
duzentos e noventa mil euros utilizando escama de pinha ou estilha. Pelo que, ainda que 
o investimento inicial fosse superior ao da proposta aprovada na Câmara, seria mais 
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que a utilização de “pellets”, obriga a uma dependência do fornecedor, 
o que não aconteceria se fosse utilizada escama de pinha e/ou estilha, materiais que 
podiam ser aproveitados da limpeza das matas municipais. -----------------------------------  
Considerou ainda que o Município fica diminuído e sem força moral para fundamentar o 
investimento de uma central térmica de energias renováveis no seu território, ao excluir 
o sistema solar para aquecimento daquele equipamento municipal.--------------------------  
Concluiu, referindo que a apresentação, pelos três Vereadores não permanentes, de uma 
alternativa nesta matéria teve como motivação a defesa dos interesses do Município. ----  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal passou em seguida a palavra ao Senhor 
Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS, o qual referiu que a proposta alternativa foi 
apresentada com o objectivo de contribuir para se chegar à melhor solução possível. ----  
Interveio o Senhor Rui Madeira, eleito da CDU, questionando sobre a carga que 
representaria a colocação de cento e oito painéis solares e que estrutura a suportaria. ----  
O Senhor Francisco Roque, eleito do BE, referiu que esta era uma discussão que tentou 
iniciar há alguns anos atrás.-------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou lamentar ter sido confrontado com a decisão da Câmara Municipal de 
excluir a utilização de energia solar, contrariamente ao que está a ser adoptado em todo 
o mundo, considerando que se estão a dar passos atrás nesta matéria. ----------------------  
Mais referiu que seria elementar o aproveitamento da energia solar, não só nas piscinas, 
mas também noutras infraestruturas municipais. E que não se podia pensar só em termos 
dos custos do investimento inicial, mas também na poupança que representa a utilização 
da energia solar, tendo em conta que a sua produção fica a custo zero. ---------------------  
Acrescentou ainda que numa região geográfica privilegiada em termos de recursos em 
energia térmica solar, não fazia sentido que os mesmos não fossem aproveitados. --------  
Referiu também não ver que possam existir dificuldades técnicas na colocação dos 
painéis solares, dado que, caso não fosse possível a sua instalação na cobertura das 
piscinas, poderiam ficar sobre uma estrutura ao lado das mesmas.---------------------------  
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O Senhor Fernando Pereira de Sousa referiu que a utilização de energia solar reduz o 
CO2 em cerca de metade. Acrescentou estar convencido que o sistema pelo qual a 
Câmara Municipal optou não é o melhor para o Município, esperando não vir a ter 
razão.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal, referindo que qualquer 
proposta da Câmara Municipal tem que ser fundamentada tecnicamente, sem que seja 
posta em causa a apresentação e discussão de outras propostas que apontem para 
soluções diferentes, tal como foi feito.------------------------------------------------------------  
Acrescentou que esperava que a proposta alternativa apresentada, resolveria o problema 
do aquecimento das piscinas na sua globalidade, mas, na realidade, só cobria cinquenta 
e um por cento das necessidades, exigindo o recurso a uma solução complementar, 
opção que ficaria mais dispendiosa. ---------------------------------------------------------------  
Mais referiu registar com agrado a evolução demonstrada pelos eleitos do PS, no debate 
sobre este assunto, tendo em conta a sua posição contrária à edificação das Piscinas 
Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Alexandre Rosa referiu que a Bancada do PS, face às questões levantadas 
sobre o assunto, apelava à Câmara Municipal que promovesse o confronto técnico das 
propostas apresentados, para análise e reavaliação das mesmas.------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INFORMAÇÃO SOBRE PLANO DE FORMAÇÃO NO CENTRO DE 
SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Alexandre Rosa referiu que como Vice-Presidente do IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, tinha acabado de obter a informação de que o Plano 
de Formação dos cursos a ministrar naquele Centro, estava aprovado, pelo que, não 
havia lugar à suspensão da actividade do mesmo, como foi referido no início da presente 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pela Senhora Primeira Secretária a relação 
em minuta das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em acta. ---------------  
Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pelo senhor Presidente, não se tendo 
verificado inscrições para o fazer. -----------------------------------------------------------------  
Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. -----------  
Os trabalhos foram declarados encerrados pelo senhor Presidente, era uma hora, do dia 
dezanove de Fevereiro de dois mil e onze. -------------------------------------------------------  
Desta Sessão se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa. ----  
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