
ACTA N º 07 / AM /2007

ACTA  DA  ÚNICA  REUNIÃO DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  SANTIAGO DO CACÉM  DO  DIA NOVE DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E SETE---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e sete, reuniu pelas vinte e uma horas, 
no Auditório da Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”, em Sessão Extraordinária, 
a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte:------------------------------
--------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------
1. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL-----------------------------------------------
---a) Alteração ao Regulamento de Serviços e Quadro de Pessoal do Município;-----
---b)  Regulamento  de  Utilização  e  Funcionamento  do  Pavilhão  Municipal  de 
Desportos;--------------------------------------------------------------------------------------------
---c) Regulamento de Publicidade para o Pavilhão Municipal de Desportos.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuada a chamada verificou-se estarem presentes os Membros:  Sérgio Baptista 
Pereira Bento, Maria Olímpia Lampreia Silva, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, Paula 
Maria Daniel de  Melo Lopes,  Joaquim António  Gamito,  Maria  de  Lurdes  Palminha 
Pereira  Gomes,  Nuno  Alexandre  Vilhena  Braz,  António  Gonçalves  Pereira,  José 
Augusto Sabino Diogo, José Élio Sucena, Margarida Isabel de Matos Pereira, António 
João Antunes Isidoro, Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque, João Saraiva de 
Carvalho,  Miriam Mills Mascarenhas Barbosa Vicente,  Fernando Augusto  Pereira de 
Sousa, António Albino, Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito, Hélder António Pereira 
Nunes, Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata, Armando Vítor Rodrigues Climas, Pedro 
Miguel Candeias Pereira Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos.-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não  compareceram os  membros:  Alexandre  Rosa,  Carlos  Pereira  Dias,  Maria  de 
Lurdes Palminha Gomes, Igor  Guerreiro,  Jorge Pinela, José Catalino dos Santos,  Rui 
Madeira, Jaime Cáceres e Joaquim Gonçalves.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verificou-se ainda a presença do senhor Presidente da Câmara, Vítor Proença e dos 
senhores Vereadores  Maria Margarida Santos,  Álvaro Beijinha, Pedro  do  Ó Ramos, 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:--------------------------------------------
RENÚNCIA  AO  MANDATO  -  SUBSTITUIÇÃO  DE  MEMBRO  DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------
Na sequência da renúncia ao mandato do senhor Luís Filipe Nuno Florido Duarte, eleito 
do PS e tendo o eleito que seguia imediatamente na lista, senhor Nelson Raposo, perdido 
o mandato por não comparência no prazo legal, foi convocada a eleita que se seguia na 
lista, senhora Sandra Maria Brás Coelho, tendo a mesma afirmado solenemente aceitar as 
funções que lhe são confiadas.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSTITUIÇÃO  DE  MEMBROS  DA  ASSEMBLEIA  -  PRESIDENTES  DE 
JUNTAS DE FREGUESIA-----------------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente informou que nesta Sessão da Assembleia, o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Abela e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo André 
são  substituídos  pelos  seus  representantes  legais,  senhor  Albano  Mestre  e  senhora 
Ângela Matias, respectivamente.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------
“1. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------------------------
---a) Alteração ao Regulamento de Serviços e Quadro de Pessoal do Município; ----
O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que 
apresentou  e  fundamentou  a  seguinte 
proposta:-------------------------------------------------
“PROPOSTA: Aprovar a segunda alteração ao Regulamento dos Serviços Municipais, 
de  acordo  com  o  que  consta  no  anexo  1  (Texto  do  Regulamento)  anexo  2 
(Organograma) e o anexo 3 (Quadro de pessoal).*---------------------------------------------
FUNDAMENTOS: De facto:---------------------------------------------------------------------
a)  A  presente  alteração  pretende  adequar  a  estrutura  e  a  orgânica  dos  serviços 
municipais a novas exigências da organização, incidindo directamente em duas unidades 
organizativas  -  o  Serviço  de  Estudos  e  Planeamento  e  o  Serviço  de  Informação  e 
Relações Públicas – e no quadro de pessoal.-----------------------------------------------------
Esta incidência constitui uma opção de reforço de gestão em sectores cuja especialização 
se  vem  mostrando  imprescindível  à  gestão  municipal  -  comunicação  autárquica, 
tecnologias  de  informação  e  comunicação,  estudos  e  planeamento  -  consagrando 
competências específicas e modelos organizativos vocacionados para novos ganhos de 
eficácia e melhoria de eficiência dos serviços directamente envolvidos e da organização 
no seu todo.-------------------------------------------------------------------------------------------
b) A presente alteração consubstancia o desenvolvimento e a especialização de algumas 
unidades orgânicas, a partir das estruturas já existentes, a saber:------------------------------
-  Criação  da  Divisão  de  Informática,  a  partir  do  actual  Sector  de  Informática  e 
Telecomunicações  dependente  do  Serviço  de  Estudos  e  Planeamento.  Adiciona-se 
igualmente as atribuições necessárias às áreas de trabalho concretizadas até ao presente 
numa  lógica  de  projecto  -  o  Projecto  SIG  -  cujas  normas  de  organização  foram 
estabelecidas por despacho do Presidente da Câmara de 5 de Novembro de 2003.---------
-  Criação  do  Serviço  de  Estudos,  Planeamento  e  Qualidade  a  partir  do  Sector  de 
Estudos,  Planeamento  e  Qualidade,  igualmente dependente  do  Serviço de Estudos  e 
Planeamento. ---------------------------------------------------------------------------------------
-  A  consequente  extinção  da  actual  estrutura  designada  “Serviço  de  Estudos  e 
Planeamento”.----------------------------------------------------------------------------------------
-  Criação  da  Divisão  de  Comunicação  e  Imagem  a  partir  do  actual  Serviço  de 
Informação e Relações Públicas, que se extingue.-----------------------------------------------
c) No que respeita directamente á alteração do quadro de pessoal, tem-se em conta:------
- A sua harmonização com o proposto  nesta alteração ao Regulamento dos Serviços 
Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Um conjunto de ajustamentos de necessidades dos lugares do quadro, avaliados pela 
Divisão de Gestão dos Recursos Humanos em articulação com os restantes serviços. ----
De direito:--------------------------------------------------------------------------------------------
- De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de 
Abril,  com as  alterações  introduzidas  pela  Lei  n.º  44/85,  de  13  de  Setembro,  que 
estabelece os princípios a que obedece a organização dos serviços.---------------------------
- Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 5-A/2002, de 11/01.------------
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- De acordo com o n.º 1 do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro.--------------------------------
*  Documentos  que  são  dados  como  reproduzidos  na  presente  acta  com o  número 
dezassete,  ficando arquivados na pasta  anexa ao livro de actas,  depois de rubricados 
pelos  membros  da 
Mesa.”--------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------
Interveio o senhor Arnaldo Frade e a senhora Maria Olímpia Silva, colocando algumas 
questões  pontuais,  as  quais  foram  esclarecidas  pelo  senhor  Presidente  da  Câmara 
Municipal e pela senhora Vereadora Margarida Santos. ---------------------------------------
Não  havendo mais inscrições para  o  uso  da  palavra,  o  senhor  Presidente  colocou  a 
proposta a votação, tendo sido aprovada, por maioria,  com dezasseis votos a favor, 
dos senhores, Sérgio Baptista Pereira Bento, Maria Olímpia Lampreia Silva, Paula Maria 
Daniel de Melo Lopes, Joaquim António Gamito, António Gonçalves Pereira, José Élio 
Sucena, Margarida Isabel de Matos Pereira, João Saraiva de Carvalho, Albano Mestre, 
António Albino, Hélder António Pereira Nunes, Vítor  Paulo de Jesus Miguel Barata, 
Armando  Vítor  Rodrigues  Climas,  Ângela  Matias,  Pedro  Miguel  Candeias  Pereira 
Gamito  e  Fernando  Gonçalves  dos  Santos,  eleitos  da  CDU.  Nove  abstenções,  dos 
senhores, Arnaldo Frade, José Diogo, Sandra Coelho, Miriam Vicente, Fernando Pereira 
de Sousa e Alberto de Brito, eleitos do PS, e dos senhores Nuno Braz e António Isidoro, 
eleitos do PSD, bem como do senhor Francisco Roque, eleito do BE.”----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  b)  Regulamento  de  Utilização  e  Funcionamento  do  Pavilhão  Municipal  de 
Desportos; -------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, o 
qual a passou à senhora Vereadora Margarida Santos que apresentou e fundamentou a 
seguinte proposta:----------------------------------------------------------------------------------
“PROPOSTA: 1. Revogar o Regulamento anterior.-------------------------------------------
2. Aprovar a proposta de novo Regulamento de Utilização e Funcionamento do Pavilhão 
Municipal de Desportos;* -------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS: 1. No sentido de adaptar o Regulamento de Utilização do Pavilhão 
Municipal de Desportos e seu funcionamento às actuais condições da prática desportiva 
nele desenvolvidas, propõe-se a actualização do referido regulamento de forma a fazer 
face a algumas debilidades, tais como:------------------------------------------------------------
-Preservação do espaço------------------------------------------------------------------------------
- Resposta prática e mais eficaz às necessidades dos utentes-----------------------------------
- Actualização das respectivas taxas de utilização.----------------------------------------------
2. Em conformidade com o  disposto  na alínea a)  do  nº 2  da Lei 169/99,  de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.”-----------------------------------
* Documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número dezoito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros 
da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------
Interveio  o  senhor  Francisco  Roque,  colocando  algumas  questões,  as  quais  foram 
esclarecidas pela senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------
Não  havendo mais inscrições para  o  uso  da  palavra,  o  senhor  Presidente  colocou  a 
proposta a votação, a qual foi aprovada, por maioria, com dezoito votos a favor, dos 
senhores,  Sérgio Baptista  Pereira Bento,  Maria Olímpia Lampreia Silva, Paula Maria 
Daniel de Melo Lopes, Joaquim António Gamito, António Gonçalves Pereira, José Élio 
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Sucena, Margarida Isabel de Matos Pereira, João Saraiva de Carvalho, Albano Mestre, 
António Albino, Hélder António Pereira Nunes, Vítor  Paulo de Jesus Miguel Barata, 
Armando  Vítor  Rodrigues  Climas,  Ângela  Matias,  Pedro  Miguel  Candeias  Pereira 
Gamito  e  Fernando  Gonçalves  dos  Santos,  eleitos  da  CDU,  Nuno  Braz  e  António 
Isidoro,  eleitos do  PSD.  Sete  abstenções,  dos  senhores,  Arnaldo Frade,  José Diogo, 
Sandra Coelho, Miriam Vicente, Fernando Pereira de Sousa e Alberto de Brito, eleitos 
do PS, e do senhor Francisco Roque, eleito do BE.”-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Regulamento de Publicidade para o Pavilhão Municipal de Desportos;-------------
O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que 
a passou à senhora Vereadora Margarida Santos que apresentou a seguinte proposta: ----
“PROPOSTA: Aprovar  a  proposta  de Regulamento  de Publicidade para o  Pavilhão 
Municipal de Desportos. *-------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS: 1. No  sentido  de  se  regulamentar  a  afixação de  publicidade no 
Pavilhão Municipal de Desportos, por ser uma lacuna existente no município, torna-se 
necessário existir uma regulamentação própria para o efeito.----------------------------------
2. Em conformidade com o  disposto  na alínea a)  do  nº 2  da Lei 169/99,  de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.”-----------------------------------
* Documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número dezanove, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros 
da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------
Interveio o senhor Nuno Braz, colocando algumas questões, as quais foram esclarecidas 
pela senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------------------
Não  havendo mais inscrições para  o  uso  da  palavra,  o  senhor  Presidente  colocou  a 
proposta para votação, a qual foi aprovada, por maioria, com dezassete votos a favor, 
dos senhores, Sérgio Baptista Pereira Bento, Maria Olímpia Lampreia Silva, Paula Maria 
Daniel de Melo Lopes, Joaquim António Gamito, António Gonçalves Pereira, José Élio 
Sucena, Margarida Isabel de Matos Pereira, João Saraiva de Carvalho, Albano Mestre, 
António Albino, Hélder António Pereira Nunes, Vítor  Paulo de Jesus Miguel Barata, 
Armando Vítor  Rodrigues Climas, Pedro  Miguel Candeias Pereira Gamito,  Fernando 
Gonçalves dos Santos e Ângela Matias, eleitos da CDU, e do senhor António Isidoro, 
eleito  do  PSD.  Oito  abstenções,  dos  senhores,  Arnaldo  Frade,  José  Diogo,  Sandra 
Coelho, Miriam Vicente, Fernando Pereira de Sousa e Alberto de Brito, eleitos do PS, 
do senhor Francisco Roque, eleito do BE e do senhor Nuno Brás, eleito do PSD.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo senhor Primeiro Secretário 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,  eram vinte e duas 
horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta Sessão se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.-----

_________________________________________

_________________________________________
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