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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DO DIA DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE -----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de Maio de dois mil e onze, 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 efectuar 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, foi colocada para discussão e votação a acta número dezassete de reunião 
anterior, a qual foi aprovada, unanimidade.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -----------------------------------------  
- Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém - Suspensão 
parcial dos trabalhos e Prorrogação de prazo da obra.--------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES----------------  
ASSUNTO: Transferência de competências na área da Educação, Contratos de 
Execução.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde.-----------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da circular nº 72/2011 de 27 de Abril da Associação Nacional 
Municípios Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMAGRA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS ALENTEJANOS PARA 
A GESTÃO REGIONAL DO AMBIENTE ----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Relatório e Contas -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da AMAGRA relativo ao ano de 2010, 
o qual foi aprovado pelo Conselho Directivo em 18/03/2011 e pela Assembleia Intermunicipal 
em 11/04/2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMAGRA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO 
REGIONAL DO AMBIENTE --------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Realização de Capital Social da Ambilital, EIM----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número dezasseis de dois mil e um do Gabinete de Apoio à 
Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no montante de 20.000,00€ (vinte mil euros), 
relativa à responsabilidade deste Município em transferências de capital para a Ambilital. -----  
FUNDAMENTOS: UM: A Assembleia Geral da AMBILITAL na sua reunião de 
03/03/2011, deliberou, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 1, do art.º 9º dos Estatutos 
da Empresa, proceder ao aumento de capital social, no valor de 400.000,00€ (quatrocentos mil 
euros), na proporção das respectivas quotas, ou seja, 204.000,00€ (duzentos e quatro mil 
euros) que caberá à AMAGRA e 196.000,00€ (cento e noventa e seis mil euros) que caberá à 
SUMA, SA, passando o capital social da Empresa a ser de 3.600.000,00€ (três milhões e 
seiscentos mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: A AMBILITAL solicitou ao Conselho Directivo da AMAGRA autorização para 
proceder ao aumento de capital, tendo este Órgão, na sua reunião de 18/03/2011 deliberado 
autorizar a sua realização. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. - -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.626,71€ (três mil 
seiscentos e vinte e seis euros e setenta e um cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André.----------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;----------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência por arrendamento de um espaço destinado à instalação de um 
Jardim de Infância. ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 09.04.03/2011 da Secção de Aprovisionamento e Património.---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM. Aprovar o relatório de análise das propostas, elaborado pelo Júri do 
Concurso, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número noventa e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------  
DOIS. Adjudicar a cedência por arrendamento de quatro salas destinadas a um Jardim de 
Infância, sitas na antiga Escola Primária de Santiago do Cacém, a “O Sabichão” J. Infância 
Lda., pelo valor de 100,00 euros, a que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão da proposta, interveio o Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, questionando sobre a forma como se iria processar o pagamento dos consumos 
de água e de luz nos dois blocos do edifício. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que serão colocados contadores em cada um dos 
blocos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos reiterou o que já tinha expresso noutra ocasião, no sentido 
destas situações não serem tratadas de forma casuística, sugerindo que a Câmara Municipal 
efectue um estudo global do uso dos edifícios municipais, para avaliar a possibilidade de 
denunciar o contrato de arrendamento do antigo Colégio de S. José. Acrescentou que tendo 
em conta que é a mesma força política que dirige o Município há tantos anos, já deveria ter 
tratado deste assunto de outra forma, porque as decisões avulsas nesta matéria não são as 
melhores para o Município. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ter registado a intervenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, 
com a qual discordava completamente, considerando que não se podia avaliar se existe ou não 
organização com base no facto das opções tomadas serem diferentes daquelas que defende. ---  
Acrescentou que as instalações da EB1 de Santiago do Cacém, ficaram disponíveis devido à 
opção da Câmara Municipal de abraçar o projecto de construção de uma escola nova, na qual 
investiu conjuntamente com o Ministério da Educação, levando à construção da EBI de 
Santiago do Cacém, dando assim nova resposta educacional. Projecto que só avançou porque 
o Município entrou no processo. --------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o refeitório da EB1, desactivada, será cedido aos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Município, um módulo do edifício principal servirá para 
Sede da União Sport Clube e o outro para o Jardim de Infância, para preservar a memória da 
existência de crianças naquele espaço. Aproveitando assim aquelas instalações e garantindo a 
sua conservação, ao contrário do que sucede com duas vivendas devolutas, sitas ao lado 
daquela Escola, da responsabilidade do Ministério da Justiça, cuja degradação começa a ser 
visível. A Câmara Municipal contactou responsáveis daquele Ministério no sentido das 
mesmas virem a ser disponibilizadas para entidades da zona, tendo sido colocada à Câmara 
Municipal a condição de efectuar obras nas vivendas e contribuir com um valor significativo 
para obras no edifício do Tribunal.------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao edifício do antigo Colégio de S. José, recordou que o mesmo foi arrendado 
com o objectivo de ali instalar o Politécnico. Projecto que não se concretizou, dado que não 
foi aprovado pelo Ministério da Educação, tendo a Câmara Municipal optado por não 
denunciar o contrato de arrendamento, permitindo assim a sediação de várias entidades 
nomeadamente, a Ordem dos Advogados, O jornal Litoral Alentejano, a Ordem dos 
Arquitectos, a Escola de Música, o Teatro “Ao Largo”, a Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens – CPCJ, os Lions, os Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do 
Município, as quais prestam serviços relevantes aos munícipes, acrescentando que a Câmara 
Municipal tem também cedido outros equipamentos para associações de carácter social, 
formativo e educativo, em Santo André e noutras localidades. Mais referiu que o espaço da 
escola da Avenida não seria suficiente para servir todas as entidades instaladas no edifício 
arrendado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Interveio novamente o Senhor Vereador Óscar Ramos, referindo que outras escolas vagas 
poderiam ser utilizadas por aquelas entidades, reafirmando que traria vantagens acrescidas 
uma análise global e realista da situação, tendo em conta que o tempo que se vive exige cada 
vez mais atenção a estas situações.------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda conhecer o assunto relativo às negociações para instalação do Ensino 
Politécnico no edifício em causa, dado que integrou a delegação da Câmara Municipal que 
entregou o Memorando de Candidatura no Ministério da Educação. --------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que nunca se pronunciaram contra a instalação 
daquelas entidades no edifício arrendado, nem pretendem que sejam criados problemas às 
mesmas, acrescentando que o que estava em causa era saber se o Município dispõe e/ou 
poderá vir a dispor de espaços alternativos menos onerosos. -----------------------------------------  
Mais referiu discordar da condição imposta pelo Ministério da Justiça para cedência das 
vivendas que estão devolutas, considerando que a Câmara Municipal não tem que fazer obras 
no Tribunal. Acrescentou que deverão prosseguir as diligências no sentido daquele Ministério 
perceber que os edifícios se estão a degradar, quando existe disponibilidade para 
contratualizar a sua utilização.-----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu concordar que se mantivesse o arrendamento 
daquele edifício, na expectativa de vir a ser utilizado para outro fim importante, acrescentando 
ainda que a denuncia do contrato de arrendamento poderia criar uma situação difícil para a 
Câmara Municipal, tendo em conta o número de instituições que utilizam aquele espaço. ------  
Relativamente às “casa dos magistrados”, como são conhecidas as moradias referidas, 
considerou lamentável que se estejam a degradar e que estariam melhor à guarda da 
Autarquia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade, em nome dos 
Vereadores eleitos do PS, foi feita a seguinte declaração de voto: “ A nossa abstenção tem que 
ver com a discussão que teve lugar e com o nosso entendimento sobre qual deve ser a política 
de cedência de espaços das autarquias, nada tendo a ver com a Entidade envolvida neste 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011-----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com Fernanda Maria Jesus de Matos. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) Em 19.05.2008, foi celebrado entre o Município de Santiago 
do Cacém e Fernanda Maria Jesus de Matos contrato de prestação de serviços, pelo prazo de 1 
ano, tacitamente renovável, e tem por objecto a prestação de serviços na área da comunicação;  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
c) O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público;-------------------------------------------------------------------------------  
d) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 26.583,24, acrescido de IVA à taxa em vigor, 
conforme informação de cabimento e demonstração de redução remuneratória constante da 
informação em anexo;---------------------------------------------------------------------------------------  
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e) A prestadora de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 
de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a chamar 
a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação de pessoal.-------------------
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia. -----------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.”-------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de postos de trabalho na 
carreira/categoria de assistente técnico(analista de laboratório), em regime de contrato 
por tempo indeterminado---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/TI/DGRH/SR/2010 --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Na sequência da abertura do procedimento concursal para ocupação de dois 
postos de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico (analista de laboratório) em 
regime de contrato por tempo indeterminado proceder apenas ao recrutamento de um posto de 
trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1. Em 18.03.2010 a Câmara Municipal aprovou a proposta de 
abertura de procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho, 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria de assistente técnico 
(analista de laboratório). ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Em 07.02.2011, foi publicada a lista final, devidamente homologada, em Diário da 
República.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em 22.03.2011, a Chefe da DGRH, reportando-se ao concurso em referência, informou que na 
sequência da reorganização dos serviços, avaliados os meios humanos existentes, os serviços 
verificaram que para assegurar a referida actividade necessitavam de recrutar um só 
trabalhador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Em 01.04.2011, a Chefe do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, informou, 
sumariamente, que: ------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Em 11.01.2011 foi publicado em Diário da República o despacho relativo à organização 
dos serviços municipais; ------------------------------------------------------------------------------------  
b) A nova estrutura orgânica visa a prossecução das atribuições das autarquias, segundo, entre 
outros o princípio da “optimização dos meios e recursos disponíveis”; -----------------------------  
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c) Em cumprimento dos objectivos do Departamento de Obras Municipais e Ambiente e 
atentas as condições económicas actuais que afectaram grandemente as estruturas públicas 
efectuou-se uma avaliação das necessidades dos recursos materiais e humanos; ------------------  
d) Dessa avaliação, e no que respeita, em concreto, ao laboratório municipal, resultou a 
adopção de novos procedimentos e novas práticas que revelam a desnecessidade de 
contratação de dois assistentes técnicos, sendo suficiente, a título permanente, de um deles, 
concluindo-se que deve apenas, proceder-se à contratação de um assistente técnico para 
desempenhar funções de analista.”------------------------------------------------------------------------  
4. A pública e notória grave situação económica e financeira do país, que provocou fortes 
constrangimentos à despesa pública, torna manifesta a inoportunidade e inconveniência de 
contratação de dois assistentes técnicos (analista de laboratório).------------------------------------  
5. O Município está obrigado a prosseguir o interesse público, e este impõe que não seja 
ocupado o segundo posto de trabalho posto a concurso.-----------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 4.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade ressalvou o aspecto positivo 
relativamente ao que estava previsto e a opção pelo que é efectivamente necessário. ------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que este era um exemplo do resultado da análise 
profunda que está em curso em cada sector sobre as necessidades efectivas de recursos 
humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a chamar 
a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação de pessoal.  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia.”----------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém - 
Suspensão parcial dos trabalhos e Prorrogação de prazo da obra ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e nove e Informação número 
sessenta e oito dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de 09-05-2011, para aprovar a suspensão parcial dos trabalhos da empreitada de 
Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém, pelo período de 11 
dias, de 10/05/2011 a 20/05/2011 e prorrogação de prazo da empreitada por um período de 15 
dias, de 16-05-2011 a 30-05-2011.------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - A suspensão deve-se ao facto de que o problema, com a aplicação 
das caixas da rede eléctrica (IP e RBT) na zona da Praça Conde Bracial (nomeadamente em 3 
edifícios, Hospital do Espírito Santo, Habitação e Garagem referidos - propriedade de Rosário 
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e Alexandre Matos), ainda está em resolução e a fiscalização não tem nenhuma data prevista 
para a resolução do mesmo, o que implica também a prorrogação em referência, dado que o 
término da obra seria para 15-05-2011. ------------------------------------------------------------------  
Dois - Art.ºs n.ºs 365º a 369º e 377º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro e ponto 2.23 do Caderno de Encargos do 
procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Carnaval das Escolas / 2011 – Transferência de verbas para os Jardins de 
Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo participantes nos desfiles de Carnaval das Escolas 
2011------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesias do Município Santiago do Cacém-----------------------------------  
REFERÊNCIA: 30.7 – Programas e Iniciativas, informação nº 20/DEASS/2011 de 
2011/01/24 e informação nº 83/DEASS/2011 de 14/04/2011. ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento Vertical de Escolas do Cercal do Alentejo uma 
verba no valor de 274,00 € (duzentos e setenta e quatro euros).--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da Cidade de 
Santiago do Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval.----------------------------------  
2. Tem sido prática da Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar financeiramente as 
escolas/jardins-de-infância (oficiais, particulares e IPSS´s) que participam nos desfiles de 
carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso Município. ---------------------------------  
3. De acordo com o previsto na alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro 
na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 15/DGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cem, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Oferta de Folares da Páscoa – 2011 ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º71/DEASS/2011, com o processo número 02/03 – 14.A9 da 
Divisão de Educação, Acção Social e Saúde.------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da oferta de folares, na quadra da Páscoa, a todas as 
Instituições de Reformados do Município de Santiago do Cacém, com valor de 1.188,00€ (Mil 
cento e oitenta e oito cêntimos), com IVA incluído. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A Iniciativa teve como objectivo, apoiar as instituições de reformados 
do Município de Santiago do Cacém na celebração da quadra da Páscoa. --------------------------  
2 – O convite foi dirigido à população sénior institucionalizada, e abrangeu 1300 idosos. ------  
3- Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção 
da Lei 5/A-2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Revogar a atribuição dos lotes nº 6, 7 e 9 do Parque Empresarial do Cercal, 
Expansão II --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02-01.02/2011 do Serviço de Património----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogar a deliberação camarária de 17 de Fevereiro de 2011 em que foi 
aprovada a atribuição dos lotes nº 6, 7 e 9 sito no Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, à Tecnomira – Comércio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda.----  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com a carta enviada pela Tecnomira Lda. – Máquinas e 
Equipamentos Agrícolas, datadas de 30 de Março de 2011, a informar da desistência da 
aquisição dos referidos lotes. ------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INSTITUTO PIAGET – COOPERATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO, CRL -------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Contrato de Direito de Superfície -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 44/PAT/2000-------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Rectificar o ponto 1 da deliberação camarária de 21 de Outubro de 2010, 
passando este a ter a seguinte redacção:------------------------------------------------------------------  
- Aprovar a alteração das cláusula segunda e décima do Documento Complementar anexo à 
Escritura de Constituição do Direito de Superfície celebrado entre o Município de Santiago do 
Cacém e o Instituto Piaget em onze de Janeiro de dois mil e um, relativa à cedência de duas 
parcelas de terreno, actualmente descritas na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob as fichas 3616/300101, 3617/300101 e 4203/20090402, da freguesia de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
As Cláusulas Segunda e Décima passam a ter as seguintes redacções: ------------------------------  
--------------------------------------------Cláusula Segunda ----------------------------------------------  
O segundo outorgante obriga-se a construir e manter em funcionamento um Complexo 
Universitário, um Empreendimento Turístico, Centro de Estágio Desportivo e Treino, 
Clínica/Escola de Reabilitação, Armazéns de Apoio à Produção Editorial do Instituto Piaget e 
Oficina de Estaleiro e Manutenção de Apoio ao Complexo do mesmo Instituto e Lavandaria 1ª 
fase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------Cláusula Décima-----------------------------------------------  
O superficiário obriga-se a: --------------------------------------------------------------------------------  
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a) - Construir e pôr em pleno funcionamento os equipamentos referidos na cláusula segunda 
no calendário seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Designação 
 

 
Situação 
Actual 

 
Evolução 

 
Prazo 

 
Observações 
 

 
Complexo 
Universitário 

Concluído 
e em 
funcionamento 
Descrição 
Predial 3616 

 
Possível 
alargamento 

Dependendo 
da evolução 
do ensino 
superior 
 

 

 
Hotel 

Concluído 
e em 
funcionamento 
Descrição 
Predial 3616 

   

 
Apartamentos 
Turísticos 
 
 

 
Projecto 
Descrição 
Predial 4203 

 
 

 
20 meses 
 

Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

 
Piscina 
Exterior 
 

Descrição 
Predial 4203 

  
20 meses 

Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

 E
m

pr
ee

nd
im

en
to

 T
ur

ís
ti

co
 

  

 
Restauração 
Bar 
 

Projecto 
Descrição 
Predial 4203 

 20 meses Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

Campos de 
Futebol 7+ 
Courts 
Ténis 
+ 
Balneários 
 

 
 
20 meses 

Projecto 
Descrição 
Predial 3617 

Campos de 
Voleibol e 
Futebol de 
Praia 
 

 
 
20 meses 

 
 
 
 
Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

Campo de 
Futebol 11 e 
outras 
modalidades 
 

 
 
4 anos 

Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

Centro de Estágio 
Desportivo 
e Treino  
 

Projecto 
Descrição 
Predial 3617  

Unidade  Após 
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Designação 
 

 
Situação 
Actual 

 
Evolução 

 
Prazo 

 
Observações 
 

hoteleira 
para 
apoio ao 
Centro de 
Estágio 
 

 
5 anos 

aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

 
Pavilhão 
Multiusos 
 

 
5 anos 

Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

 
Piscina 
 

 
3 a 5 anos 

Após 
aprovação 
do projecto 
pela Câmara 
Municipal 

 
 
 
 
Clínica/Escola de 
Reabilitação 
 

 
 
Parte 
Construída 
em Tosco 
Descrição 
predial 3617 

 
 
 
 
Conclusão 
desta Obra 

 
 
 
 
 
36 meses 

Estudar com 
a 
Câmara 
Municipal 
novas 
possibilidad
es 
de parte 
deste 
espaço ser 
transformad
o 
num centro 
de 
cuidados 
continuados/
lar 
e centro de 
dia 
 

- Um 
armazém 
concluído 
Descrição 
Predial 3617 
 

  
 
 
2 anos 

 
 
Armazéns de 
apoio à 
produção editorial 
do 
Instituto Piaget e 
oficina 
de estaleiro e 
manutenção 

- Oficina, 
Estaleiro 
Concluído 
Descrição 

  
 
2 anos 

 
 
 
 
 
Transformar 
o 
armazém e 
oficina de 
estaleiro em 
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Designação 
 

 
Situação 
Actual 

 
Evolução 

 
Prazo 

 
Observações 
 

Predial 3617 
 

de apoio ao 
complexo do 
mesmo instituto 
 

 1 a 3 
armazéns 
conforme 
necessidade 
 

 
 
3 anos 

armazém de 
livros 
 

 
Lavandaria 1ª fase 

 
Descrição 
Predial 3617 

  
20 meses 

Após 
aprovação 
do Projecto 
pela 
Câmara 
Municipal 
 

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto no artigo 148º do C.P.A. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: “A ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.”-  
ASSUNTO: “Contrato de Arrendamento – Edifício da antiga Central Eléctrica”. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, zero nove – zero três, de dois mil e onze da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por arrendamento, do prédio urbano sito nas 
Romeirinhas, inscrito na matriz sob o artigo 3 280º da freguesia de Santiago do Cacém, à 
associação “A ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.” ----------  
DOIS – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cento e um, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela “A ESPIGA – COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.” --------------------------------------------------------------------  
b) De acordo com alínea d) do nº 7 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Redução do Prazo Médio de Pagamento ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes.-----------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.------------------------  
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PROPOSTA: Que se determine aos serviços municipais competentes em razão da matéria, a 
elaboração de um Plano Plurianual de Redução do Prazo Médio de Pagamento, a submeter ao 
Executivo Municipal, de modo a cumprir os objectivos estipulados na RCM N.º 34/2008, 
através da redução da dívida de curto prazo a fornecedores. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Considerando que a Direcção-Geral das Autarquias Locais publicitou no 
final do mês de Abril, na sua página electrónica, a lista do prazo médio de pagamento 
registado por Município em Dezembro de 2010; -------------------------------------------------------  
Considerando que o Município de Santiago do Cacém registou um prazo médio de pagamento 
de 160 dias; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que outros Municípios da nossa Sub-região apresentam prazos muito inferiores: 
Grândola - 20 dias, Alcácer do Sal - 52, e Odemira - 57, o que demonstra ser possível uma 
redução; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que o nosso Município contraiu um empréstimo ao abrigo do Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE), e que o prazo médio de 
pagamento tem influência no cálculo da taxa de juro a aplicar ao empréstimo concedido pelo 
Estado, havendo uma penalização de 0,3 pontos percentuais por cada ano em que este prazo 
tenha aumentado; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a fórmula de cálculo do prazo médio de pagamento tem no seu numerador a 
média da dívida de curto prazo a fornecedores. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos contra, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e três votos a 
favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão, o Senhor Presidente referiu que a proposta em 
apreço partia de uma base positiva que qualquer um dos vereadores podia subscrever, dado 
que melhorar o prazo médio de pagamento é um objectivo que todos gostariam de concretizar.  
Acrescentou que são dados exemplos positivos de alguns municípios, considerando que são, 
efectivamente, as boas práticas que se devem seguir. Contudo, não foram referidos outros 
municípios onde a situação é muito pior que a do Município de Santiago do Cacém 
nomeadamente Sines, Ourique, Évora, os quais, naturalmente não são exemplos a seguir. ------  
Mais referiu que gostaria de fazer uma abordagem à proposta somente do ponto de vista 
técnico e de gestão, assim como gostaria de a votar favoravelmente se a mesma contribuísse 
para uma efectiva redução do prazo de pagamento, considerando que se trata de uma situação 
muito séria e que os eleitos são os primeiros a quererem a redução do prazo, sendo contudo 
necessário ter em conta a situação que os municípios enfrentam, os quais desde 2005 
deixaram de receber 900 milhões de euros, valor agora acrescido de mais 175 milhões que o 
Acordo assinado pelo Governo com a Troika prevê que sejam retirados aos municípios. Não 
se sabendo também o que vai acontecer depois das eleições de 5 de Junho. Por outro lado, 
acrescentou que no âmbito do Acordo referido foram também previstas alterações ao IMI, 
sendo que as receitas decorrentes do aumento daquele imposto se destina à consolidação 
orçamental, o que pode indiciar que as verbas arrecadadas irão somente passar pelos 
municípios naquela direcção. Acresce ainda o facto de as alterações no IVA irem afectar o 
Município, dado existir um volume significativo de aquisições com IVA não dedutível. 
Acrescentou que a tendência é de agravamento da situação e que, a questão adicional de 
retirada de verbas vai pôr em causa processos de candidaturas na componente municipal, 
dadas as limitações que vão ser criadas aos municípios.-----------------------------------------------  
Fez também referência à situação dos 160 municípios que aceitaram o Acordo com o 
Ministério da Educação, assumindo o pessoal auxiliar e outros encargos, quando no acordado 
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entre o Governo e a Troika foi estabelecido que a redução de pessoal/ano é de 1% para a 
Administração Central e de 2% para a Administração Local.-----------------------------------------  
Concluiu, referindo que, tendo em conta os impactos daquele Acordo para os municípios, cujo 
quadro se adivinha difícil, não existem condições que permitam elaborar um plano 
prospectivo sério, a curto prazo, sobre a matéria proposta, acrescentando que há questões que 
dependem da Assembleia da República e do Governo, cuja constituição depende do resultado 
das próximas eleições legislativas de 5 de Junho. Contudo, referiu que o objectivo de redução 
do prazo médio de pagamento estará sempre presente. ------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que, conforme tinha anunciado na sua 
candidatura, considerava fulcral que fosse reduzido o prazo médio de pagamento. Contudo, 
acrescentou ter dúvidas que neste momento existam as melhores condições para efectuar o 
estudo proposto, tendo em conta as condicionantes relativas ao Acordo assinado pelo actual 
Governo e as próximas eleições. --------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que era consensual que pouco a pouco se venha a reduzir o prazo de pagamento. -  
Referiu ainda concordar que os tempos que aí vêm não serão bons e não permitem projecções.  
O Senhor Vereador José Rosado referiu subscrever a intervenção do Senhor Presidente, 
acrescentando que se têm vindo a abordar questões de fundo no âmbito da gestão e que já 
estão a ser tomadas medidas, em todas as frentes, para melhor rentabilização dos meios 
humanos e materiais. Acrescentou que está a ser feito um esforço imenso para concretização 
de várias acções com base numa estratégia que não deverá cair, e que todos estão imbuídos no 
espírito de redução do prazo de pagamento, apesar do período complicado que se vive.---------  
Mais referiu que as medidas acordadas com a Troika poderão não ser suficientes e, depois das 
eleições, virem a ser anunciadas mais reduções nas transferências, o que irá aumentar ainda 
mais as dificuldades dos municípios, não sendo possível assumir qualquer plano, tendo em 
conta que as perspectivas não são as melhores. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que o Senhor Presidente tinha feito uma 
intervenção admirável, dizendo que se queria apenas pronunciar sobre aspectos técnicos, 
acabando por fazer uma intervenção política. -----------------------------------------------------------  
Acrescentou que o que pretendem é a valorização da sub-região, cujos municípios são 
representados pela CIMAL – Comunidade Intermunicipal dos Municípios do Alentejo Litoral. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o que estava em causa era algo simples, não valendo a pena trazer para a 
discussão o FMI e as medidas que todos já conhecem, e que a realidade é que o prazo médio 
de pagamento subiu e por essa razão o Município irá pagar mais, quando é necessário 
controlar e reduzir os custos fixos. ------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não são os membros do Executivo que devem elaborar os estudos 
técnicos, e que os mesmos servem para preparar as decisões, considerando que os Serviços 
deviam estudar formas que o Executivo possa adoptar para redução do prazo. --------------------  
Referiu ainda que os exemplos que deram não foram com a intenção de dizerem que neste ou 
naquele município se geria bem ou mal. O que dizem é que se há municípios que conseguem 
reduzir os prazos é porque é possível fazê-lo, acrescentando que não referiram os exemplos 
negativos, porque não são esses os exemplos a seguir. ------------------------------------------------  
O Senhor Presidente reiterou que não queria sair da discussão da proposta em causa, nem 
extrapolar para outras situações, não deixando de considerar assustadoras as consequências do 
Memorando assinado pelo Governo, para as populações e municípios. ----------------------------  
Acrescentou que o que referiu é que neste momento ninguém vislumbra o que irá acontecer, 
porque não se conhecem todas as medidas nem quais os seus impactos.----------------------------  
Mais referiu que já houve prazos médios de pagamento muito superiores, acrescentando que 
tem existido um peso importante de facturação referente ao grande volume de empreitadas 
com financiamento dos Fundos Comunitários, cujas comparticipações financeiras efectuadas à 
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posteriori têm implicações na questão dos prazos. Acrescentou que também se desconhece, 
relativamente ao QREN, se vão haver atrasos nas transferências e, caso isso aconteça, os 
municípios não vão poder pagar atempadamente aos fornecedores, o que influirá 
negativamente na variação do prazo de pagamento.----------------------------------------------------  
Referiu também que todos estavam de acordo com a intenção da proposta, facto que não devia 
ser posto em causa, e que o problema que se colocava era o de não se saber qual irá ser o novo 
quadro resultante das medidas que irão ser tomadas. Acrescentou que devia ficar claro que os 
sete membros do Executivo Municipal querem a redução do prazo médio do pagamento, com 
prioridade aos fornecedores locais e tendo também em atenção a liquidação de pequenos 
valores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda o esforço que está a ser feito nos procedimentos de redução das despesas, nas 
quais as empreitadas têm o peso maior, não se tendo registado situações graves relativas a 
pagamentos aos empreiteiros, estando consciente de que é preciso melhorar, embora tudo 
indique que o impacto das medidas constantes no Memorando irão ser brutais. ------------------   
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que até poderia concordar com as objecções 
levantadas à aceitação da proposta, se na mesma fosse indicado um determinado valor de 
redução dos prazos, mas o que propõem é que se analise a questão, valorizando as pessoas que 
trabalham no Município, não trazendo um estudo feito lá fora sobre o assunto, considerando 
ainda que o importante é apontar soluções. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que muitas vezes constata que o Senhor Vereador Arnaldo Frade 
está longe da realidade do que é a vida do Município, acrescentando que, se os eleitos 
desconhecem todas as medidas que vão ser aplicadas e as suas variáveis, como é que vão 
pedir aos técnicos que estudem quais vão ser os cenários resultantes das mesmas só com os 
dados existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, resultante do calor da discussão, se estava a 
entrar em considerações que não lhe pareciam fazer grande sentido, não se encaixando na 
mesma, acrescentando que não se podia exigir aos Vereadores não permanentes o mesmo 
nível de conhecimentos da gestão da Autarquia que têm os membros do Executivo a tempo 
inteiro. Mais referiu que nunca colocavam em causa a capacidade de cada um, mas sim as 
suas opções. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que, relativamente às medidas que irão ser aplicadas terá que haver alguma 
pró actividade, considerando que não se pode estar a governar à vista e que é importante 
qualquer esforço que se faça no sentido de uma maior eficiência. -----------------------------------  
Mais referiu que as pessoas só se preocupam com as medidas que lhe dizem directamente 
respeito, concordando que era preciso que cada um de nós, os municípios e outras instituições 
estejam preparados para as medidas que vierem e, como o faz o caminheiro, contando só 
consigo para levar a carga. ---------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o que pretendem é que se melhore e que se veja nas suas propostas um 
contributo para uma prevenção em termos de futuro. --------------------------------------------------  
O Senhor Presidente voltou a referir que ninguém consegue vislumbrar o cenário que nos 
espera e quais as consequências, não sendo assim possível avançar com a definição de um 
período para a redução do prazo de pagamento. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que se está a trabalhar no sentido da redução da despesa no domínio da aquisição 
de serviços e de despesas com pessoal, medindo as consequências sociais e para a economia 
local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que considerava deselegantes e reveladoras de 
desconsideração as afirmações do Senhor Presidente, trazendo outras questões para o debate. -  
O Senhor Vereador José Rosado referiu a importância de atingir o objectivo da redução de 
custos, sem deixar cair empreitadas e analisando em pormenor o quadro de pessoal, cortando 
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onde for possível, numa acção que contrarie uma mentalidade e cultura de despesismo, 
avaliando bem as consequências de cada decisão. ------------------------------------------------------  
Mais referiu que não há ninguém que perceba que se avance neste momento com a elaboração 
de um plano plurianual, quando a partir de cinco de Junho as medidas que forem tomadas 
poderão por em causa todo esse trabalho. Acrescentou que só será possível fazer um plano 
estável e equilibrado com base numa informação objectiva, dependendo das decisões da 
Administração Central o contexto em que os municípios poderão governar.-----------------------  
O Senhor Presidente informou que o Município aguarda o pagamento de cerca de trezentos 
mil euros, correspondente a pedidos de pagamento efectuados desde Setembro de dois mil e 
dez, por parte da DGAL, relativos ao Contrato Programa da EM 526. ------------------------------  
Mais referiu que não faz sentido criar comissões para estudar um assunto quando o trabalho 
está a ser desenvolvido, na base do qual se irão tomar opções difíceis, de forma a garantir a 
sustentabilidade financeira do Município. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que não se trata de questões imprevistas e lembrou 
que o Contrato assinado no âmbito do PREDE impõe obrigações ao Município, entre as quais, 
a redução até quarenta dias do prazo médio de pagamento, considerando que os Serviços 
deveriam analisar todas as vertentes, no sentido de dar cumprimento ao contratado. -------------  
Mais referiu que a Maioria conta com a solidariedade dos Vereadores eleitos do PS sempre 
que o Município, por razões externas, não consiga cumprir com as suas obrigações.-------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que para reduzir o prazo de pagamento, era 
preciso comprar menos e receber mais, conclusão que não necessitava de um estudo por parte 
dos Serviços, considerando imperativo que existisse uma atitude coerente e a não assunção do 
aumento de compromissos. --------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou não defender despedimentos, mas seria de, progressivamente, se reduzirem os 
encargos com o pessoal, tendo em conta a percentagem do orçamento afecto a esta rubrica, a 
qual se perspectiva que em dois mil e doze se situe na ordem dos cinquenta por cento.----------  
Mais referiu que a proposta em discussão, do ponto de vista objectivo, ganhava a 
unanimidade, sendo que o que estava em causa era a falta de elementos para concretizar o 
estudo que a mesma refere.---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a redução do prazo médio de pagamento não pode ser feita de 
forma meramente administrativa, dependendo de uma estratégia de gestão que tem a ver com 
opções, acrescentando que não se trata só de comprar menos, porque é preciso ter em conta 
variáveis que não dependem do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal tem vindo a reduzir pessoal nos últimos anos, mais de 
cinquenta e dois efectivos, desenvolvendo um trabalho de melhor aproveitamentos dos 
recursos humanos existentes. Acrescentou que é mais fácil contratar do que reorganizar, mas 
que é nesta vertente que se aposta, procedendo a algumas actualizações na estrutura orgânica, 
com cuidado e de forma criteriosa, actuando também em várias situações para redução da 
despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que o não cumprimento dos prazos por parte da Administração Central se 
reflectia no prazo médio de pagamento do Município.-------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que, se o Estado não cumpre, era preciso reclamar. -  
JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar 
Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: --------------------------  
“A proposta agora rejeitada tinha como objectivo a prossecução da redução da dívida de curto 
prazo a fornecedores, que tem sido uma das nossas maiores batalhas. ------------------------------  
Tratava-se de um plano plurianual, preferencialmente no espaço temporal de três anos, que 
visasse a redução desta dívida.-----------------------------------------------------------------------------  
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Um prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores que se situa nos 160 dias, como é o 
registado actualmente pelo município de Santiago do Cacém, e tendo em conta que estamos a 
falar em média, pelo que haverá certamente muitos fornecedores cujo prazo será muito 
superior a este, é não só intolerável, como também de uma total irresponsabilidade para com a 
economia local, asfixiando os fornecedores que já pagaram os seus impostos sobre os valores 
em dívida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Santiago do Cacém quando assinou o contrato de empréstimo ao abrigo do 
Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE) num valor superior 
a 4,13 milhões de euros, comprometeu-se a reduzir o seu PMP para valores inferiores a 40 
dias, conforme o estabelecido no nº 39 da RCM nº 34/2008, de 22 de Fevereiro. -----------------  
Mas o que se pode constatar é que não só não conseguiu até agora reduzir esse prazo, como 
multiplicou por quatro o valor estabelecido.-------------------------------------------------------------  
Outros Municípios da nossa Sub-Região, de executivo municipal socialista, como Grândola, 
Alcácer do Sal ou Odemira, apresentam prazos muito inferiores, provando-se assim que 
através de uma política de contenção da despesa, de execução de orçamentos realistas e sem 
empolamento de receitas, se consegue realizar projectos de melhoramento da vida das 
populações, sem que para isso se ponha em causa a economia local ou regional. -----------------  
É esclarecedor o facto da maioria comunista não só ter rejeitado a presente proposta como 
também outra proposta nossa com a finalidade de cortar na despesa supérflua e de conter a 
despesa corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
De referir que quando se aderiu ao PREDE, contratualizou-se com o Estado que caso não se 
conseguisse reduzir o PMP, a taxa de juro aplicável sofreria um aumento de 0,3 pontos 
percentuais por cada ano de incumprimento, que poderá totalizar 1,5 % ao fim dos 5 anos.-----  
Esta penalização significa um aumento dos juros a pagar no final do empréstimo. ---------------  
Esta verba que se pagará a mais poderia ser aplicada em investimentos necessários como a 
requalificação do antigo edifício do BNU, ou outros investimentos que ao longo dos anos e 
dos mandatos não têm passado de promessas não cumpridas por parte da maioria comunista, 
com prejuízo para as populações do nosso Município.-------------------------------------------------  
Fica clara a forma como o executivo comunista faz a gestão financeira do Município. Mais 
uma vez a CDU demonstra não conseguir compreender que o resultado do empolamento da 
receita aos fornecedores, o aumento do prazo médio de pagamento e a criação de dificuldades 
acrescidas a todos os micro e pequenos empresários que tentam sobreviver ao grave momento 
económico em que vivemos.”------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro 
Beijinha, eleitos da CDU, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Os signatários 
votam contra a presente proposta apresentada pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista 
tendo em consideração que no actual momento o país atravessa uma grave situação de crise 
que se irá agudizar face às medidas previstas no memorando de entendimento sobre 
condicionalismos específicos da política económica (memorando da Troika). Sobre as 
referidas medidas desconhece-se, presentemente, as suas consequências financeiras reais para 
os municípios, mas antevê-se desde logo um agravamento no actual quadro financeiro já 
sentido pelos municípios fruto das reduções que se têm vindo a efectuar. --------------------------  
Do vasto conjunto de medidas previstas, destaca-se:---------------------------------------------------  
--- a) corte de transferências de verbas para as autarquias num valor mínimo de 175 milhões 
de euros por ano, o que significa que o valor pode ser aumentado de acordo com a composição 
política decorrente das próximas eleições legislativas de 5 de Junho. Até agora já foi 
extorquido cerca de 1.100.000 euros ao município de Santiago do Cacém e o valor a retirar até 
2013 pode representar cerca de 2.000.000 de euros.----------------------------------------------------  
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--- b) agravamento dos valores de IMI que sendo uma receita municipal vai reverter para os 
cofres do Estado sob o desígnio da consolidação orçamental. ----------------------------------------  
--- c) aumento do IVA que, no caso dos municípios significará mais um custo dada a sua não 
dedutibilidade, agravando encargos significativos nos produtos alimentares para as refeições 
escolares, entre outros exemplos possíveis.--------------------------------------------------------------  
--- d) novos encargos para os municípios em matérias que não sendo da sua competência vão 
agravar a insustentável asfixia financeira.----------------------------------------------------------------  
--- e) o cenário de retracção com consequências devastadoras na vida económica , impostos e 
outras receitas locais.----------------------------------------------------------------------------------------  
As medidas de contenção de despesa e consequente redução do pagamento a médio prazo têm 
vindo a ser tomadas e esta continua a ser uma linha de actuação permanente perante o actual 
contexto económico. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescente-se que em 2010/2011 foi significativa a redução nas transferências do orçamento 
de estado para a Câmara Municipal; aumento da dedução de verbas para o Serviço Nacional 
de Saúde; acresceram as taxas de IVA que se reflectem nas aquisições efectuadas pelo 
município, e não dedutíveis; o recurso às verbas do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional incrementa o investimento, no entanto, a facturação só é alvo da respectiva 
comparticipação à posteriori; atraso nas transferências das comparticipações por parte da 
administração central relativa ao contrato-programa da estrada municipal 526; que no seu 
conjunto obrigam a uma cuidada e difícil gestão.-------------------------------------------------------  
A redução de custos não se realiza através de um plano plurianual de redução, mas sim através 
de um conjunto de medidas diversas na aplicação dos documentos previsionais aprovadas em 
sede dos órgãos competentes.”-----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e cinco minutos.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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