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ATA NÚMERO NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA UM DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE -----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número oito da 
reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 
ARRANJOS EM HABITAÇÃO --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Jorge Rodrigues, inscrito para o efeito, o qual referiu que havia cerca de quinze anos que 
aguardava que a Câmara Municipal mandasse colocar um telhado na moradia onde reside, 
sita na Vista Alegre, conforme lhe tinha sido prometido. Acrescentou estar cansado de 
esperar e que a moradia se encontra em progressiva degradação, pelo que, só queria saber se 
o iam ou não apoiar. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Jorge Rodrigues retirou-se sem aguardar pela resposta.--------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou se tinham sido feitas algumas diligências no 
sentido de atender o pedido do Munícipe. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente recomendou ao Senhor Vereador José Rosado que apurasse com os 
serviços o que tinha sido feito aquando da intervenção naquela moradia. -----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOMADA DE POSIÇÃO-----------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte “TOMADA DE POSIÇÃO – Recusa de expedição de correspondência de 
vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 09 de fevereiro de 2012 entregámos nos serviços de apoio aos órgãos municipais ao 
cuidado da colaboradora Ermelinda Sobral, documentação da nossa responsabilidade 
destinada a ser enviada a diversas entidades.---------------------------------------------------------  
A 14 de fevereiro de 2012, através daquela colaboradora via telefone e em resposta à 
questão por nós colocada sobre o assunto, tomámos conhecimento de que a documentação 
em causa não fora enviada aos destinatários, no cumprimento de um despacho do presidente 
da câmara municipal nesse sentido. -------------------------------------------------------------------  
No mesmo dia, através de requerimento via eletrónica, reiterámos o pedido de envio para os 
destinatários da documentação retida e, caso o pedido não fosse satisfeito, requeremos que 
se procedesse à respetiva notificação. -----------------------------------------------------------------  
Até ao dia de ontem, 29 de fevereiro de 2012, não recebemos qualquer contacto nem fomos 
notificados sobre a matéria.-----------------------------------------------------------------------------  
Hoje, 01 de março de 2012, antes do início da presente reunião da câmara municipal, 
questionámos os serviços de apoio aos órgãos municipais para saber se a documentação 
entregue para expedição a 09 de fevereiro de 2012 já tinha sido remetida aos destinatários.-  
Foi-nos respondido que a documentação em causa permanecia nos serviços. Ou seja, até ao 
momento e mais de vinte dias depois da formulação do pedido inicial o mesmo não foi 
satisfeito nem fomos notificados nos termos da lei.-------------------------------------------------  
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Como todos sabemos, vivemos num Estado de direito e as decisões e deliberações da 
administração pública não podem deixar de respeitar o princípio da legalidade. ---------------  
Ora, a recusa não fundamentada e/ou não notificada do pedido por nós formulado viola de 
forma grosseira a legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------  
Espera-se que o bom senso impere e que a legalidade seja reposta através da satisfação 
imediata do nosso pedido. A ser assim daremos o incidente como ultrapassado.-------------  
Caso assim não aconteça, na próxima segunda-feira procederemos ao envio do 
processo para a IGAL. O envio seguirá a título de queixa, para que seja iniciado o 
competente inquérito, sem prejuízo de outras iniciativas a adotar, designadamente do foro 
contencioso.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que deu instruções no sentido dos documentos não serem 
expedidos, dado que os mesmos fazem parte de um todo, a ata da reunião da Câmara 
Municipal, sendo prática da Autarquia dar conhecimento público destes documentos e das 
minutas do mesmo, através dos meios de informação da Câmara Municipal. ------------------  
Acrescentou que, se os Senhores Vereadores quisessem divulgar aqueles documentos, 
separadamente, podem fazê-lo pelos meios próprios ou partidários. ----------------------------  
Referiu ainda que até à data nunca se tinha colocado a situação de extrair um ponto das atas 
das reuniões da Câmara Municipal, para o remeter a outras entidades, esclarecendo que, se 
algum vereador da mesma Força Politica que a sua o quisesse fazer, a sua posição seria a 
mesma que tomou em relação ao pedido dos vereadores do PS. ----------------------------------  
Mais referiu que da interpretação que fez ao solicitado, não lhe parecia que tivesse violado 
qualquer regra do Estatuto da Oposição.--------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que iriam remeter o assunto à IGAL – Inspeção -
Geral da Administração Local. -------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que nos termos da lei todos os vereadores têm direito a meios e a espaço para 
desempenharem as suas funções, e que os mesmos são responsáveis pela documentação que 
expedem, acrescentando que a decisão do Senhor Presidente teve como base a análise do 
conteúdo dos documentos. ------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que admitiam não avançar com o assunto para a entidade acima referida, se a 
decisão sobre a expedição dos documentos for reponderada, acrescentando que não têm 
qualquer interesse em prosseguir com estas questões laterais, quando existem outras de 
fundo mais importantes para tratar.--------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente refutou e considerou falsas as afirmações do Senhor Vereador Arnaldo 
Frade sobre a sua avaliação dos documentos, referindo que a decisão que tomou não tinha a 
ver com a matéria a que os mesmos se referem, mas sim com o facto de se tratar da extração 
de parte do texto de deliberações que fazem parte de um documento que é um todo. --------  
Informou que irá analisar o assunto com a Divisão Jurídica da Autarquia.----------------------  
Mais referiu que têm a IGAL como uma entidade onde desempenham funções profissionais 
sérios, com a noção do dever público, não temendo a sua apreciação sobre este assunto, 
porque sempre aceitou as recomendações da mesma no sentido da correção de 
procedimentos, acrescentando que seria dos senhores Vereadores avançarem com a 
participação à IGAL.-------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade voltou a referir que não tinham qualquer interesse em 
fazer deste assunto um caso, mas que se tratava de uma questão legal, acrescentando que 
estavam disponíveis, pesasse embora as obrigações da Câmara Municipal, para ponderar a 
situação, mas que não lhes pedissem para ficarem quietos perante os factos.-------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – APANHA DAS LARANJAS E PODA DAS 
LARANJEIRAS-----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que merecia uma nota positiva o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido pelos trabalhadores da Autarquia, na apanha da laranja e 
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na poda correta das árvores, bem como na recolha e acondicionamento dos resíduos das 
mesmas, facto que também tem sido reconhecido por alguns munícipes. -----------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que aquele trabalho está sendo desenvolvido na sua 
maior parte por funcionárias da Autarquia.-----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta do Contrato da Empreitada de Construção das Novas Instalações 
Oficinais na ZIL. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.08.02/2011 da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Construção das 
Novas Instalações Oficinais na ZIL”, a celebrar com a empresa “Marcelino & Rodrigues – 
Construções, Lda.”, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 2 de fevereiro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “Marcelino & Rodrigues – 
Construções, Lda.”, tendo o adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida. ---  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Valorização do Parque Central – Prorrogação de Prazo  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e dez e informação número vinte 
e quatro de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 24-02-2012, para aprovar a prorrogação de prazo de execução da obra, pelo 
período de 15 dias com início em 25-02-2012 a 10-03-2012. -------------------------------------  
DOIS – Aprovar os Planos de trabalhos, Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos, 
que se anexam, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o 
número quarenta, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – A prorrogação deve-se ao atraso no fornecimento de 
equipamento para o Parque Infantil e de Sinalização, sendo que a data de conclusão da obra 
passa para o dia 10 de março de 2012. ----------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício/requerimento do empreiteiro a solicitar a prorrogação e em referência.-----  
DOIS – Artº 298º do Código dos Contratos Públicos e Ponto 32 do Caderno de Encargos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Venda de Resina de pinhais propriedade do Município.  ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Zona de Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero quatro, do ano dois mil e doze, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a venda de resina do Pinhal do Concelho e na Zona de 
Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo André, nas seguintes condições: ----------------------  

a) Só poderão ser resinados os pinheiros nas condições legalmente estabelecidas nos 
Decretos 38 273/51, 38 630/52 e 41 033/57, nas partes em vigor, e do Decreto-Lei 
n.º 129/88, bem como da mais legislação aplicável, devendo as incisões obedecer 
fielmente ao que está obrigatoriamente estipulado; ----------------------------------------  

b) O número de incisões é aproximadamente, de: ---------------------------------------------  
           - 8 000 bicas no Pinhal do Concelho, e -------------------------------------------------------  
           - 5 000 bicas na Zona de Indústria Ligeira em Vila Nova de Santo André. -------------  
      c)  As propostas, em carta fechada, deverão ser apresentadas até às 12 horas do dia útil  
          anterior ao da adjudicação, não sendo aceites as propostas que não forem 
apresentadas 
          nestas condições;----------------------------------------------------------------------------------  
      d)  Na proposta deverá constar o preço de cada incisão; ---------------------------------------  
      e) O preço base é fixado em 0,40 € cada incisão, acrescido de I.V.A. à taxa legal em 
vigor; 
      f) O adjudicatário obriga-se a efetuar o pagamento de 50% do valor da adjudicação até 
ao dia útil seguinte ao da mesma, e pagar o restante com base no total de bicas efetivamente 
colhidas, até ao dia 15 de dezembro de 2012, não podendo proceder ao levantamento da 
resinagem sem que o pagamento integral se encontre efetuado. ----------------------------------  
Dois – Se se efetuar venda de madeira de algum dos talhões existentes no Pinhal do 
Concelho, será descontado o número de incisões correspondente. -------------------------------  
Três – Efetuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 15 de 
março de 2012, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redação da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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________________________________________________ 

 
 

O Secretário da Reunião 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


