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ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezoito dias do mês de Novembro 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 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 aprovação a acta número 
quarenta e três, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.---------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ANMP. -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que esteve presente na reunião da ANMP que teve 
lugar, em Coimbra, no dia doze do mês em curso, para analisar a proposta de Orçamento de 
Estado para 2011 e as diligências efectuadas pela Associação junto dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República sobre matérias constantes naquela proposta que 
afectam os municípios. Acrescentou que foram reafirmadas um conjunto de questões que se 
prendem com o esforço diferenciado que é feito pela Administração Local e pela 
Administração Central no contexto de crise económico/financeira que actualmente se vive, 
para a qual os municípios não contribuíram, nomeadamente a redução de cem milhões de 
euros nas transferências do Orçamento de Estado de dois mil e dez, para as autarquias, o 
endividamento liquido nulo para as autarquias enquanto ao Governo se permite um 
aumento liquido do endividamento em mais de vinte vírgula sete mil milhões de euros, as 
divergências entre o crescimento dos impostos do Estado e as receitas municipais, as quais 
têm vindo a diminuir desde dois mil e cinco, a redução das receitas municipais em duzentos 
e vinte e sete milhões de euros em relação a dois mil e dez.---------------------------------------  
Referiu ainda que é de zero vírgula sessenta e seis por cento o peso dos municípios no 
défice público, o qual se situa em nove vírgula quatro por cento. Acrescentou que 
comparativamente com o endividamento das empresas públicas, só a dívida de uma 
empresa, a REFER, iguala a dívida global dos municípios. ---------------------------------------  
Mais informou que o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE se 
disponibilizaram para intercederem no sentido do valor da redução das transferências paras 
as autarquias não ser tão elevado, enquanto o Grupo Parlamentar do PSD e do PS 
recusaram fazer qualquer diligência nesse sentido. Acrescentou que o Grupo Parlamentar 
do CDS arrasou as Juntas de Freguesia e as Câmara Municipais, com acusações de 
despesismo e de má gestão.-----------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade observou que havia alguma incongruência no texto da 
resolução da ANMP, dado que, no ponto dois se refere que os municípios não contribuíram 
para o défice e no ponto sete indica que é de zero virgula sessenta e seis por cento o seu 
peso no défice.--------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que ficou surpreso, pela positiva, pelo facto 
do peso dos municípios no défice se situar no valor atrás referido, porque pensava que era 
superior. Por outro lado, referiu que se surpreendeu, pela negativa, relativamente ao 
endividamento das empresas públicas, as quais têm uma elevada quota-parte de 
responsabilidade na situação a que se chegou, resultante de má gestão e de mordomias a 
mais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM - RUA PROFESSOR EGAS MONIZ – 
REQUALIFICAÇÃO----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a intervenção em curso naquela via, 
dado que a mesma foi aberta ao trânsito e voltou a encerrar, acrescentando que lhe constou 
que o mesmo se deveu ao facto do piso ter abatido em alguns locais. ---------------------------  
O Senhor Presidente informou que se tratava de uma obra de fundo, para colocação de 
pluviais e que a mesma foi integrada na intervenção estruturante no âmbito da empreitada 
para requalificação do Centro Histórico. -------------------------------------------------------------  
Mais informou que a EDP e a PT aproveitaram a abertura das valas para efectuarem 
remodelações nas respectivas infraestruturas. -------------------------------------------------------  
Acrescentou que parte da obra foi feita no período seco e outra parte já com as chuvas, o 
que prejudicou os trabalhos de reposição da calçada, tendo sido detectadas algumas 
anomalias no piso que obrigou ao encerramento daquela via, a qual tinha sido aberta, 
provisoriamente, para testar a solidez do mesmo.---------------------------------------------------  
Informou ainda que foi acordado, com os intervenientes na obra, a reposição da caçada, 
após o qual será testada, para saneamento de algumas situações que não estejam bem.-------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que tem acompanhado os trabalhos diariamente, 
acrescentando que se tratava de uma obra simples que se tornou complexa com a 
intervenção de outras entidades, para reforçarem as suas infraestruturas em alguns pontos. 
Trabalhos que a Câmara Municipal considera importantes, pelo que, diligenciou no sentido 
da sua compatibilização com os prazos contratados com o empreiteiro, reunindo com os 
responsáveis da EDP e da PT para o efeito e efectuando deslocações ao terreno para que 
houvesse a maior coordenação possível.--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que as grandes obras de requalificação que estão sendo 
desenvolvidas no Centro Histórico incidem, nesta fase, no sistema pluvial, na substituição 
da rede eléctrica e telefónica área para subterrânea, na colocação de calçada grossa, 
incluindo também o passeio das Romeirinhas, arranjos exteriores e mobiliário urbano.------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as obras provocam sempre incómodos. --------   
Alertou para que no futuro seja melhorada a coordenação entre as entidades intervenientes, 
no sentido de uma maior rentabilização do trabalho e de uma melhor imagem das mesmas 
perante os cidadãos.--------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia dezassete de 
Novembro, do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.999.866,05 € (um milhão novecentos e noventa e 
nove mil oitocentos e sessenta e seis euros e cinco cêntimos)-------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 296.974,07 € (duzentos e noventa e seis mil 
novecentos e setenta e quatro euros e sete cêntimos) -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------   
ASSUNTO: Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2011 ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Resolução aprovada pelo Conselho Geral da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses em reunião extraordinária realizada em 12 de 
Novembro de 2010 relativamente ao assunto em epígrafe. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze.  ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número duzentos e sessenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um 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: Décima Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Dez/Dois Mil e Treze. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 
de Dois Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número duzentos e sessenta e nove, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ---------------  
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FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um 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: Décima Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez.------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada de Rede Ciclável de 
Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 24/2010 da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Rede Ciclável de 
Vila Nova de Santo André”, a celebrar com a empresa “Carlos Gil – Obras Publicas, 
Construção Civil Montagens Eléctricas, Lda.”, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e setenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 7 de Outubro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “Carlos Gil – Obras Publicas, 
Construção Civil Montagens Eléctricas, Lda.”, tendo o adjudicatário comprovado já a 
prestação da caução exigida. ---------------------------------------------------------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Indemnização por responsabilidade civil extracontratual --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/SMPC /2010 ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à indemnização no valor de 1.232,08 € (mil duzentos e trinta e dois 
euros e oito cêntimos) ao Sr. José Manuel Peres Modesto Varrasquinho.-----------------------  
FUNDAMENTOS: 1º A queda de uma árvore doente, pertencente ao património arbóreo 
do município, sobre veiculo marca Renault matricula 16-76-ID que circulava no CM 1085, 
provocando prejuízos no mesmo.----------------------------------------------------------------------  
2º Apreciado o caso concreto, como resulta do processo em anexo, concluiu-se que o 
Município tem responsabilidade sobre os danos causados a terceiros e tem o dever de 
indemnizar.------------------------------------------------------------------------------------------------  
3º A seguradora Mundial Confiança com a qual o Município celebrou contrato de seguro 
declina o pagamento indemnizatório alegando a sua não cobertura pela respectiva apólice, 
por a árvore se encontrar doente. ----------------------------------------------------------------------  
4º Por não ser possível ao Município realizar directamente as reparações deve proceder-se 
ao pagamento do valor a que as mesmas correspondem. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O previsto no artigo 64º, nº 2, alínea f) da lei 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e mos termos do disposto 
pelas normas de responsabilidade civil. --------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços. -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2010 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a celebração de contrato de prestação de serviços, com um técnico 
superior de antropologia, para prestar apoio ao projecto de adaptação da Igreja da 
Misericórdia de Alvalade a Museu de Arqueologia.  ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1. A obrigatoriedade legal de incorporação na equipa de 
trabalho de um técnico de antropologia, de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de 
Julho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. 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 da relação 
jurídica de emprego público. ---------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com a alínea a) n.º 2 do art.º 35 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro e art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, na redacção da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um 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.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 17/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 
um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato 
por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico Superior (na área de Psicologia), 
para a actividade de Recursos Humanos, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos. ------  
2. Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhador com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. --------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A existência de um posto de trabalho preenchido em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades permanentes 
de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta: -------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da gestão de recursos 
humanos, recrutamento de pessoal, avaliação de desempenho e formação profissional, 
designadamente elaborar informações e estudos no âmbito de recrutamento e gestão de 
carreiras, elaborar perfis de competências, operacionalizar e gerir procedimentos 
concursais, elaborar provas de conhecimentos, conduzir entrevistas de avaliação de 
competências, proceder à avaliação psicológica e sua análise, apoiar e acompanhar o 
processo de avaliação de desempenho, proceder ao diagnóstico das necessidades de 
formação, elaborar plano de formação e acompanhar a sua execução. --------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar a função. ---------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 
625 trabalhadores; - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. --------------------------------------------  
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Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a 
verificar-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de 
opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 
especial, considerando os princípios de eficiência, racionalização e economia que devem 
presidir à actividade municipal. ------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,  art.º 4  do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um 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.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 18/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 
um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato 
por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico Superior (Arquitecto Paisagista), 
para a actividade de Estudo, Planeamento e Projecto, na Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto.-------------------------------------------------------------------------------------  
2. Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhador com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. --------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A existência de um posto de trabalho preenchido em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades permanentes 
de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta: -------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da elaboração de projectos 
na área de arquitectura paisagística. -------------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar a função. ---------------------------------  
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- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 
625 trabalhadores; - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. --------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a 
verificar-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de 
opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 
especial, considerando os princípios de eficiência, racionalização e economia que devem 
presidir à actividade municipal. ------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,  art.º 4  do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e 
um 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.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Abertura de hasta pública para venda de pinhas.  -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira e Herdade do 
Canal em Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero quatro, do ano dois mil e dez, da Secção 
de Aprovisionamento e Património.-------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda das 
pinhas, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------  
a) São constituídos dois lotes, assim discriminados:------------------------------------------------  
- Lote um – Pinhas provenientes do Rio da Figueira e Cerro da Inês, 4.500 pinhas.-----------  
- Lote dois – Pinhas provenientes da herdade do Canal, 3.500 pinhas. --------------------------  
b) Cada proposta poderá conter apenas um dos lotes ou os dois lotes, devendo o mesmo ser 
claramente expresso na proposta;----------------------------------------------------------------------  
c) As pinhas são vendidas na árvore, cabendo ao adjudicatário todos os encargos com a sua 
colheita;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) As propostas deverão ser apresentadas até às 16,00 horas do dia 30 de Novembro de 
2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) A colheita das pinhas apenas se poderá executar após a adjudicação; ------------------------  
f) A quantidade total estimada é de 8.000 pinhas;---------------------------------------------------  
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Dois – O valor base para apresentação de propostas é de 350,00 € para o lote um, e de 
250,00 €, para o lote dois. Aos valores de adjudicação acrescerá o I.V.A. à taxa legal em 
vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 02 de 
Dezembro de 2010, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer 
das propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------  
Quatro – Em caso de adjudicação, o correspondente pagamento deverá ser efectuado até ao 
dia útil seguinte, sob pena de caducidade da mesma. -----------------------------------------------  
Cinco – Caso se verifique a situação prevista no número anterior, a adjudicação será 
efectuada ao concorrente classificado em segundo lugar. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Ao abrigo do previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 40/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do art.º 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 duzentos e setenta e dois, 
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: Processo de candidatura do ano 2009 no âmbito do Regulamento de 
Apoio para Realização de Obras em Habitações de indivíduos e Famílias em situação 
de Comprovada Carência Económica. -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.84/DEASS/SASS/2010, com o processo 24.1 do Serviço de Acção 
Social e Saúde --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara.------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Lista dos candidatos seleccionados e não seleccionados no âmbito do 
Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 
Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica ---------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.250/DEASS/SASS/2010 e respectivos anexos, com o processo 24.1 
do Serviço de Acção Social e Saúde ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a lista definitiva dos candidatos seleccionados e não 
seleccionados de acordo com a análise das candidaturas, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e setenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
Candidatos seleccionados -----------------------------------------------------------------------------  
- Evelina Isabel Pereira Cavaca Pinela----------------------------------------------------------------  
- Maria Dulce Lopes Pereira----------------------------------------------------------------------------  
- Etelvina Francisca Vilhena----------------------------------------------------------------------------  
- António Joaquim dos Santos Bernardino -----------------------------------------------------------  
Candidatos não seleccionados------------------------------------------------------------------------  
- Ana Isabel Raposo -------------------------------------------------------------------------------------  
- António Maria ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Antónia-------------------------------------------------------------------------------------------  
- Beatriz Martins -----------------------------------------------------------------------------------------  
- Carlos José Chaves Simões Bica---------------------------------------------------------------------  
- Emanuel António Bernardo da Silva ----------------------------------------------------------------  
- Francisco Maria Brissos -------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Fátima Rodrigues Rodrigues------------------------------------------------------------------  
2.Candidatos seleccionados – Formas de Apoio e Montantes ---------------------------------  
- Evelina Isabel Pereira Cavaca Pinela, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento 
importa em 2.685,55€ (Dois mil seiscentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e cinco 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Dulce Lopes Pereira, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento importa 
em 3.368,01€ (Três mil trezentos e sessenta e oito euros e um cêntimo). -----------------------  
- Etelvina Francisca Vilhena, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento importa 
em 3.094,05€ (Três mil noventa e quatro euros e cinco cêntimos); ------------------------------  
- António Joaquim dos Santos Bernardino, apoiar em materiais de construção, cujo 
orçamento importa 3.477,44€ (Três mil quatrocentos e setenta e sete euros e quarenta e 
quatro cêntimos);-----------------------------------------------------------------------------------------  
Montante total a apoiar: 12.625,05 € (Doze mil seiscentos e vinte e cinco euros e cinco 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Melhorar as condições de habitabilidade dos agregados familiares 
de menores recursos económicos, residentes no Concelho de Santiago do Cacém, conforme 
Regulamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Alínea c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18/09, alterada e republicada pela Lei 
5-A/2002, de 11/01; -------------------------------------------------------------------------------------  
3. Artigo 2.º, artigo 8.º, n.º 6, artigo 9.º e artigo 10.º do Regulamento Municipal de Apoio 
para a realização de Obras em Habitações de Indivíduos em Situação de Comprovada 
Carência Económica. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SINES E SANTIAGO DO 
CACÉM------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Declaração de Parceria no âmbito do Projecto “Promoção da 
Interculturalidade a Nível Municipal”.----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: DEASS/Serviço de Acção Social e Saúde com o Processo 05/DSC RS/01 
– Informação 143/DEASS/SASS/2010 e Informação n.º195/GJ/2010.-------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Alteração do acto administrativo, na parte em que aprovou a minuta de 
parceria, substituindo-se essa minuta pela que ora se submete a aprovação, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e setenta e quatro, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.Por se considerar que a presente minuta está mais completa e, 
espelha de forma mais pormenorizada o trabalho de parceria entre as duas instituições em 
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.Ao abrigo do Artigo 147.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo; ------------  
3.Ao abrigo da alínea a) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
da Lei 5/A-2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO ADELINO ROSÁRIO PEREIRA----------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento 
de restauração e bebidas – “Snack Bar A Palmeira” -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Canada do Meio, Brescos – Vila Nova de Santo André -------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 480 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 01 horas da manhã, todos os dias da 
semana.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados 
no Regulamento, assim nos termos do artigo 9º do citado Regulamento, foram consultadas 
as seguintes entidades que emitiram parecer: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais 
e a entidade policial. -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
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cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


