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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ---  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e dez, 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, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação as actas números 
dezoito e dezanove das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos na Ordem do Dia, tendo em 
conta a sua urgência: ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Desconvocação das reuniões de três e dez de Junho e convocação da reunião de sete de 
Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Concurso Público para Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-
Sol – Prorrogação de prazo para apresentação das propostas. ----------------------------------  
- Ratificação da assinatura do Protocolo de Parceria entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Freguesia de Alvalade. ----------------------------------------------------------------------  
Aprovada a proposta, por unanimidade.------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Desconvocação de reuniões ordinárias da Câmara Municipal e Convocação 
de reunião para dia 07 de Junho de 2010. ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Desconvocar as próximas reuniões ordinárias da Câmara Municipal, dos dias 3 
e 10 de Junho de 2010, tendo em conta ser feriado. Convocar para o dia 7 de Junho às 16.30 a 
próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em conformidade com a alínea m) do nº 1 do artigo 68º, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FAMÍLIA DE ANTÓNIO ELIAS SIMÕES----------------------------------------  
ASSUNTO: Falecimento de António Elias Simões--------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da carta de agradecimento enviada pela Família de António 
Elias Simões relativamente ao assunto em epígrafe. ---------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infracções Conexas ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infracções Conexas, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e nove, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: De acordo com a Recomendação nº 1/2010, do 
Concelho de Prevenção da Corrupção, publicada na II Série do Diário da República, nº 140, 
de 22 de Julho, todos os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, 
valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão 
de riscos de corrupção e infracções conexas, contendo, nomeadamente, os seguintes 
elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a)Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e 
infracções conexas; ------------------------------------------------------------------------------------------  
b)Com base na referida identificação de riscos, indicação das medidas adoptadas que 
previnam a sua ocorrência; ---------------------------------------------------------------------------------  
 c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a 
direcção do órgão dirigente máximo e a elaboração anual de um relatório sobre a execução do 
plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Da referida Recomendação e de outros dispositivos legais não decorre objectivamente 
qual o órgão competente para a aprovação de um plano desta natureza. Entendendo-se, no 
entanto, que esta matéria deve ser objecto de debate alargado e participado, entende-se dever 
ser sujeito a deliberação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O constante da Recomendação nº 1/2010, do Concelho de 
Prevenção da Corrupção, publicada na II Série do Diário da República, nº 140, de 22 de Julho, 
o disposto na alínea d) do número 7 do artigo 64º a Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Festa dos Vizinhos 2010, em Vila Nova de Santo André---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidentes------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba de 800€ (oitocentos euros) para a Junta de Freguesia de 
Santo André para apoio a despesas inerentes à organização da 5ª Edição da Festa dos 
Vizinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: ----------------------------------------------------------------------------------------  
a) A relevância da realização desta iniciativa é já conhecida pela CMSC através da sua 
realização na Freguesia de Santo André, em 2006, que envolveu cerca de meio milhar de 
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habitantes, bem como as associações, clubes e até os comerciantes de Vila Nova de Santo 
André; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) A Junta de Freguesia de Santo André considera que os objectivos propostos foram 
alcançados, com a motivação da população para o convívio e a partilha de “um petisco”;-------  
c) A Cidade de Vila Nova de Santo André, sendo um centro urbano com cerca de 11 mil 
habitantes, reúne características para o sucesso da iniciativa, podendo mesmo alcançar níveis 
de projecção equivalentes aos das grandes cidades, contribuindo desta forma para uma maior 
divulgação do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------  
d) A Junta de Freguesia de Santo André está disponível para, em 2010, realizar a 5ª Edição da 
Festa dos Vizinhos, constituindo-se como entidade organizadora;-----------------------------------  
e) Ao abrigo da alínea b), do nº 6, do artº 64 da Lei 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11/01. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco – Sector D – 1ª Revisão de Preços 
Provisória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo da 1ª revisão de preços provisória no valor de 7.789,84 € 
acrescido de IVA (389,50 €), que perfaz um total de 8.179,34 € (oito mil cento e setenta e 
nove euros e trinta e quatro cêntimos), documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-----------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de apenas 
se encontrarem publicados os índices até ao mês de Setembro de 2009. ----------------------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 7. -----------------------------------------------------------------  
A facturação deverá ser de acordo com o seguinte e conforme previsto em PPI: ------------------  
a) Arranjos Exteriores e Arruamentos, com o objectivo 3.3.1.1.2, projecto 2002/173 
correspondendo a um valor de 5.873,11€, acrescido de IVA (293,66€) que perfaz um total de 
6.166,77€ (seis mil cento e sessenta e seis euros e setenta e sete cêntimos); -----------------------  
b) Infra-estruturas Eléctricas, com o objectivo 3.2.2.2, projectam 2004/069 correspondendo a 
um valor de 1.503,00€, acrescido de IVA (75,15€) que perfaz um total de 1.578,15€ (mil 
quinhentos e sessenta e oito euros e quinze cêntimos); ------------------------------------------------  
c) Rede de Telefones, com o objectivo 3.5.2, projecto 2004/116 correspondendo a um valor de 
413,73€, acrescido de IVA (20,69€) que perfaz um total de 434,42€ (quatrocentos e trinta e 
quatro euros e quarenta e dois cêntimos); ----------------------------------------------------------------  
Dois – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e ponto 3.5 do caderno de encargos. ------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul 
e Pôr-do-Sol – Prorrogação de prazo para apresentação das propostas -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número vinte e informação número cento e sete de dois mil e dez 
da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a prorrogação de prazo para apresentação das propostas e 
respectivo aviso, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cento e trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------  
2 - Aprovar o aditamento ao programa de procedimento, que se anexa ao processo. -------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de cinco empresas. -------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas estão a ser analisadas pelos projectistas, no entanto, tendo em conta a 
dimensão do projecto e das referidas listas, os cinco dias (um sexto do prazo para 
apresentação das propostas) estabelecidos pelo CCP para resposta por parte do município são 
insuficientes, pelo que, no sentido de cumprir os prazos, torna-se necessário efectuar uma 
prorrogação de prazo para a entrega das propostas. ----------------------------------------------------  
2 - Artigo 61º e Artigo 64ºdo 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: Ratificação da assinatura do Protocolo de Parceria entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Freguesia de Alvalade. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém ---------------------  
REFERÊNCIA: Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar a assinatura do Protocolo de Parceria entre o Município de Santiago 
do Cacém e a Freguesia de Alvalade, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e trinta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, que suporta a 
candidatura da Operação “Centro Histórico em espaço rural: Alvalade” aprovada para 
candidatura a co-financiamento comunitário na reunião da Câmara Municipal de 2010/05/12.-  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 68º, número 3 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010-------------------------------------------------------  
Auxílios Económicos e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santo André. -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 095/DEASS/SASETEGE/2010 de 03.05.2010.-------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Reformar a deliberação de Câmara Municipal de 2010.04.15, relativa ao 
assunto em epígrafe no sentido de atribuir escalão A ao aluno da EB 1 nº 1 de Santo André, 
constante na listagem em anexo, assim como a verba de 37,50 € (trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) diferença entre a verba respeitante ao Escalão A e o Escalão B. ------------  
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FUNDAMENTOS: O Agrupamento de Escolas de Santo André remeteu nova declaração da 
Segurança Social, com alteração do escalão de abono de família, houve reposicionamento de 
escalão, do escalão B para o escalão A. ------------------------------------------------------------------  
• Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------------------------------------  
• Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de 1 trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(Engenheiro Florestal), em regime de contrato por tempo determinado ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TRC/DGRH/SR/2010, de 14.05.2010 ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Técnico Superior (Engenheiro Florestal), em regime de contrato de trabalho por tempo 
determinado, para a actividade de Estudo, Planeamento e Projecto, no Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
2. De Facto: A insuficiência de recursos humanos, para integrar o Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal de Santiago e Sines, tendo em conta a transferência de atribuições para os 
Municípios em matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, nos 
termos da Lei n.º 20/2009, de 12 de Maio.---------------------------------------------------------------  
3. De Direito: De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do 
Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de Setembro. -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALEXANDRE MIGUEL PERES LETRIA DIAS.--------------------------------  
ASSUNTO: Desistência de aquisição do lote nº 110 do Loteamento Municipal da Costa 
de Santo André.---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.01-06/2009 do Serviço de Património. ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Considerar sem efeito a atribuição do Lote n.º 110, do Loteamento 
Municipal da Costa de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3 592º, da freguesia de 
Santo André, atribuído por Concurso Público de 5 de Fevereiro de 2009, ao senhor Alexandre 
Miguel Peres Letria Dias.-----------------------------------------------------------------------------------  
2 - Que seja devolvida a importância de 3.036,00 € (três mil e trinta e seis euros), referente ao 
pagamento de 10 % do valor do lote já pago.------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo requerente.---------------------------  
Dois – No seguimento do Concurso Público de 5 de Fevereiro de 2009, foi lavrado o 
competente Auto de Atribuição em 15 de Junho de 2009, referente ao lote nº 110 do 
Loteamento Municipal da Costa de Santo André, ao senhor Alexandre Miguel Peres Letria 
Dias, não tendo este chegado a efectuar a competente escritura de Compra e Venda. ------------  
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Três – De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MÓVEIS FERNANDES, LDA.--------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração do objecto do direito de superfície - Lote nº 2, da Zona de 
Industria Ligeira. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 03-02.02/2003 do Serviço de Património. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do objecto do direito de superfície sobre o Lote n.º 2 da 
Zona de Industria Ligeira, descrito na C.R.P. sob a ficha n.º 02728/190495, da freguesia de 
Santo André, de “Oficina de Belas Artes” para “Comércio, Serviços e Artesanato”. -------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelos requerentes.----------------------------  
2 - Nos termos do nº 2 do artigo 1º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na alínea 
d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Projecto de Requalificação da Praça D. Manuel I – Alvalade --------------------  
REFERÊNCIA: Informação número trinta e três do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de vinte e quatro de Maio de 
dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a alteração à distribuição dos valores das várias especialidades do 
projecto de Requalificação da Praça D. Manuel I, em Alvalade, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e trinta e três, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião, mantendo o valor de 100.000€, da estimativa orçamental aprovado em reunião da 
câmara de 13-05-2010.--------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Nos termos da alínea q) do número 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------  
ASSUNTO: Índice Sintético de Desenvolvimento Regional 2007 --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 066/GAP/2002 do Gabinete de Apoio à Presidência --------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Arnaldo Frade-------------------------------------------------  
PROPOSTA UM: No que respeita ao Índice de Coesão que a Câmara Municipal: --------------  
a) Desenvolva todos os esforços no sentido de, no âmbito da sua competência, tudo fazer para 
melhorar os níveis de inclusão e de diminuição das desigualdades intramunicipais;--------------  
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b) No âmbito da Rede Social, exorte as várias instituições que a integram a serem mais 
proactivas e mais eficazes na prossecução daqueles objectivos, de acordo com a esfera de 
competência de cada uma;----------------------------------------------------------------------------------  
c) Promova o agendamento desta matéria para a próxima reunião da Plataforma 
Supraconcelhia do Alentejo Litoral, para discussão e sensibilização dos seus membros. --------  
DOIS: No que respeita ao Índice de Qualidade Ambiental que a Câmara Municipal: ------------  
d) Manifeste junto das entidades competentes em termos orgânicos e em razão da matéria a 
grande preocupação do Município com a situação identificada;--------------------------------------  
e) Procure saber quais as suas reais implicações em termos de saúde pública;---------------------  
f) Identifique o que está a ser feito ou se tenciona fazer para inverter a situação que, como se 
comprova pela posição da Grande Lisboa, não tem de ser uma fatalidade. -------------------------  
TRÊS: No que respeita a uma abordagem Sub-regional que a Câmara Municipal: --------  
g) Promova o agendamento do assunto nos órgãos da CIMAL para que estes se possam 
debruçar sobre ele numa perspectiva supramunicipal. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - Com a divulgação da série de dados referentes ao período 2004-2007, o 
Instituto Nacional de Estatística iniciou a divulgação regular anual dos resultados do Índice 
Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR). -------------------------------------------------------  
- Em Maio de 2009, foi divulgado um primeiro estudo com resultados para os anos de 2004 e 
2006. As manifestações de interesse ocorridas salientaram a importância de que este 
instrumento estatístico seja produzido numa base anual, de forma a apoiar a elaboração de 
relatórios de acompanhamento das políticas públicas com incidência territorial. -----------------  
- Surge assim, no passado dia 27 de Abril, a publicação de um documento com os resultados 
do ISDR relativos ao ano de 2007. Ele revela-nos que, embora o padrão territorial seja distinto 
consoante a vertente do desenvolvimento em perspectiva, as sub-regiões com um índice 
global de desenvolvimento regional mais elevado tendem a concentrar-se no Litoral do 
Continente português. ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Todavia, no que ao caso do Alentejo Litoral respeita a situação não é famosa em termos 
globais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No que se refere ao Índice Global de Desenvolvimento Regional, que integra as vertentes de 
competitividade, coesão e qualidade ambiental, o Alentejo Litoral ocupa a 23ª posição de 
entre as 30 NUT III que compõem o país. ---------------------------------------------------------------  
- Decompondo-o: --------------------------------------------------------------------------------------------  
- O índice da competitividade pretende captar o potencial de cada sub-região para um bom 
desempenho (seja em termos de recursos humanos, seja no que respeita a infra-estruturas 
físicas), o grau de eficiência na trajectória seguida (medido pelos perfis educacional, 
profissional, empresarial e produtivo) e, finalmente, a eficácia na criação de riqueza e na 
capacidade demonstrada pelo tecido empresarial para competir no contexto internacional. -----  
- A posição da sub-região é positiva neste índice apresentando valores superiores à média 
nacional. À nossa frente estão apenas o Grande Porto, Baixo Vouga e Grande Lisboa por 
ordem crescente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Mas no índice da coesão, ocupamos também a 23ª posição, facto que nos deve preocupar 
tendo em conta que nesta vertente se incluem: os níveis de inclusão social e de redução das 
desigualdades. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Relativamente à qualidade ambiental, que inclui as pressões exercidas pelas actividades 
económicas e pelas práticas sociais sobre o meio ambiente (numa perspectiva vasta que se 
estende à qualificação e ao ordenamento do território), a nossa situação relativa é a pior. -------  
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- De facto estamos não apenas abaixo da média nacional como acontece na variante da coesão, 
mas ocupamos, inclusivamente, a última posição, com o que isso implica para a saúde pública 
e para a consagração de uma estratégia de afirmação do Alentejo Litoral.--------------------------  
- Neste contexto, tendo em conta que o Município de Santiago do Cacém integra a sub-região 
do Alentejo Litoral, e deve estar na primeira linha das preocupações que resultam da 
publicação do documento em causa, propomos a avaliação da Câmara Municipal às propostas 
acima referidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e dez minutos.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 


