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ACTA NÚMERO DOZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E 
ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e quatro dias do mês de Março 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, foram colocadas para discussão e votação as actas números dez e onze de 
reuniões anteriores, tendo a acta número dez sido aprovada, por unanimidade, e a acta 
número onze, aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Álvaro 
Beijinha, por não ter estado presente. -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
REUNIÃO COM A EMPRESA ESTRADAS DE PORTUGAL (EP) – ASSUNTOS 
TRATADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Projecto da ER-261-------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte e dois do mês em 
curso, a reunião que tinha sido solicitada à Administração daquela Empresa, na qual esteve 
acompanhado dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Alvalade, Santiago do Cacém e S. 
Francisco da Serra, para saber do ponto de situação de alguns projectos, nomeadamente, da 
ER-261 que liga a Cidade de Santiago do Cacém a Santiago André, passando junto ao 
Hospital do Litoral Alentejano, relativamente ao qual a última informação que tinha era de 
que o mesmo estaria em fase de conclusão. Foi com enorme surpresa que tomou 
conhecimento naquela reunião da suspensão do projecto, já em fase de discussão na 
especialidade, segundo as EP por terem concluído que aquela via não era prioritária, porque 
não teria nem muito tráfego, nem muitos sinistros. Conclusão esta, baseada em dados de 
mil novecentos e noventa e seis, quando ainda não havia o Hospital do Litoral Alentejano. 
Acrescentou que contestou esta conclusão, considerando que a mesma não era aceitável, e 
contrariava o diagnóstico feito por técnicos das EP, antes da elaboração do projecto, os 
quais consideraram que era necessário intervir naquela via, tendo até identificado vários 
pontos negros na mesma. Referiu também os contributos dados por um especialista, 
Professor da Universidade de Barcelona, o qual chegou a fornecer uma memória descritiva 
sobre a intervenção naquela Estrada. Contributo este que foi, na altura, considerado 
relevante pelos responsáveis das Estradas de Portugal – EP. --------------------------------------  
Mais referiu que depois das diligências referidas e tendo em conta a posição assumida por 
aquela Empresa relativamente à necessidade efectiva de intervenção naquela via, e porque a 
Câmara Municipal não recebeu qualquer informação em sentido contrário, estava 
convencido que o projecto tinha avançado. ----------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que tinha transmitido aos responsáveis das EP a discordância pela 
decisão tomada e as consequências negativas da mesma, tendo em conta que já foi 
suficientemente demonstrado que se trata de uma via prioritária onde é urgente intervir. 
Pelo que, a Câmara Municipal continuará a insistir no sentido da sua concretização. ---------  
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Obras no IP8 – Segurança ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu igualmente conhecimento de que colocou naquela reunião 
questões que se prendem com a falta de segurança nas obras em curso no IP8, sobretudo nas 
entradas e saídas daquela via, com elevados riscos de despiste, como já aconteceu.-----------  
Acrescentou que foram informados que a responsabilidade de fiscalização da obra é do 
concessionário da mesma. Contudo, registaram o alerta e informaram que iriam tratar desta 
situação com o Consórcio. ------------------------------------------------------------------------------  
Licenciamento publicidade junto às Estradas Nacionais---------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que outra questão colocada naquela reunião tinha a ver com 
os licenciamentos de publicidade junto às EN, em que aquela Empresa cobra, por cada 
parecer, um montante na ordem dos cento e cinquenta euros. Parecer este que é necessário 
ao licenciamento, cujo processo é desenvolvido pelas juntas de freguesia, com competência 
delegada pela Câmara Municipal para o efeito. Mais informou que as EP queriam que as 
juntas de freguesia assumissem a cobrança do valor do parecer, a ser restituído àquela 
Empresa, o que as mesmas não aceitaram. Pelo que, a solução terá que passar pela alteração 
da legislação.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caminhos paralelos ao IP8 – Manutenção --------------------------------------------------------  
Referiu que foi também abordada a questão relativa à elevada degradação daqueles 
caminhos de servidão ao IP8, em cuja base foi colocado alcatrão retirado da IP8, aquando 
das obras efectuadas naquela via. ---------------------------------------------------------------------  
Portagens -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que outra surpresa com que se confrontaram naquela 
reunião teve a ver com um mapa onde estavam indicados pontos de portagens na futura 
auto-estrada, com a novidade de um desses pontos se situar nas Relvas Verdes, o que 
contraria informações anteriores, de que o mesmo se situaria no Roncão. Pelo que, 
solicitaram esclarecimentos sobre o assunto, chamando a atenção para as complicações que 
tal situação iria trazer a quem se deslocasse entre Sines e Santiago do Cacém. ----------------  
Mais informou que os responsáveis das EP, presentes na reunião, não conseguiram explicar 
a situação, de forma clara, pelo que, iria ser solicitada informação sobre o assunto, por 
escrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou, se estava prevista uma via alternativa de 
ligação a Sines e a Grândola, para circulação de veículos não automóveis, acrescentando 
que, caso contrário, a via em construção não poderia vir a ter a configuração de auto-
estrada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que lhe parecia que estaria a ser construída 
uma via alternativa, chegando a pensar que iria ser reactivada a antiga via que ligava 
Santiago do Cacém a Sines. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que será de aguardar os esclarecimentos das Estradas de Portugal solicitados 
pela Câmara Municipal sobre a matéria em causa. --------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que era de opinião que não deveria haver cobrança de 
portagens em todo o percurso daquele via. -----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE – CAMPANHA DE REFLORESTAÇÃO ----------------  
O Senhor Vereador José Rosado deu conhecimento de que as comemorações do Dia 
Mundial da Árvore (21 de Março), no Município, serviram de impulso para o arranque da 
campanha de reflorestação das áreas afectadas pelo nemátodo do pinheiro bravo.-------------  
Acrescentou que tiveram lugar várias iniciativas que compreenderam nomeadamente, a 
plantação de cerca de duzentas e sessenta árvores de diferentes espécies (carvalhos, 
pinheiros e azinheiras), na Cidade de Vila Nova de Santo André, no sentido da manutenção 
das zonas verdes nos espaços urbanos. Iniciativas que contaram com a participação dos 
Pupilos do Exército, alunos de várias escolas, a Quercus e outras entidades, a qual foi 
valorizada pela população. ------------------------------------------------------------------------------  
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Mais referiu que o preocupava o facto de outras entidades com responsabilidades na gestão 
das florestas não terem preocupações idênticas às da Câmara Municipal nesta matéria, 
quando se sabe que a situação é muito grave, com a devastação de largas manchas de 
pinheiros atacados pelo nemátodo. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que era positivo assinalar as efemérides, a fim de 
chamar a atenção para os problemas. -----------------------------------------------------------------  
Mais referiu a importância das iniciativas descritas. Contudo, considerou que era necessário 
que houvesse um plano de reflorestação, de forma integrada, abrangendo todas as freguesias 
do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos considerou importante as iniciativas que tiveram lugar 
para assinalar o Dia da Árvore. Contudo, referiu que a sua organização deveria ser 
perspectivada de uma forma global. -------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, segundo alguns munícipes, as covas para colocação das árvores teriam 
sido abertas no próprio dia, não lhe parecendo que os miúdos que participaram na iniciativa 
o pudessem fazer de forma a garantir que as plantas ficassem devidamente seguras, para que 
o resultado seja o esperado. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que as iniciativas que tiveram lugar no Dia 
Mundial da Árvore tiveram o seu simbolismo, considerando necessário desenvolver acções 
de envergadura neste âmbito com a participação de outras entidades. Contudo, acrescentou 
que, mesmo que a Câmara Municipal tivesse capacidade para proceder à reflorestação 
necessária, iria ter de enfrentar problemas com ambientalistas, institutos e outras entidades, 
as quais não deixariam de levantar questões que acabariam por impedir a sua concretização. 
Acrescentou que todos querem conservar o seu quintal e que é esta postura que tem 
contribuído para o estado a que o País chegou. ------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que há problemas gravíssimos com a floresta na 
Freguesia de Santo André, devido à acção do nemátodo, o qual tem vindo a ser levantado na 
Assembleia Municipal, dispondo a Câmara Municipal de um plano de reflorestação, 
acrescentando que outras entidades também os deveriam ter. -------------------------------------  
Mais referiu que lhe parecia que terá havido algumas interpretações e alguns exageros nas 
considerações sobre as iniciativas que tiveram lugar, acrescentando que a plantação 
daquelas duzentas e oitenta árvores significava também um grande esforço para a sua 
manutenção, o mesmo acontecendo em Alvalade, onde foram plantadas, naquele dia, cento 
e oitenta árvores. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que vários técnicos da Câmara Municipal estão a fazer um levantamento 
para o estudo da situação da floresta em todo o Município e que a Câmara Municipal tem 
um plano de combate ao nemátodo, até dois mil e treze.-------------------------------------------  
Informou ainda que os buracos para plantação das árvores foram abertos no dia anterior à 
iniciativa e que foi explicado às crianças como proceder e sobre a importância daquela 
acção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereado Arnaldo Frade esclareceu que ninguém estava contra as iniciativas, pelo 
contrário, acrescentando que o que foi dito é que seria importante existir uma estratégia 
global, para uma intervenção de forma integrada, dado que no início da exposição sobre o 
assunto não foi dada informação sobre os planos existentes neste âmbito.----------------------  
O Senhor Presidente referiu que foi importante a iniciativa que teve lugar em Santo André, 
acrescentando que aquele dia foi assinalado um pouco por todo o Município, tendo para o 
efeito sido distribuídas árvores aos alunos das escolas para os mesmos plantarem, visando a 
sua sensibilização para as questões da defesa do Ambiente.---------------------------------------  
Mais referiu que a maior parte da área florestal no Município é propriedade privada e do 
Estado, sendo uma pequena área da responsabilidade do Município, nomeadamente no 
perímetro urbano da Cidade de Vila Nova de Santo André, onde foi necessário proceder a 
um corte significativo de pinheiros bravos afectados pela praga do nemátodo. Acrescentou 
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que se trata de uma situação que atinge grandes áreas do País e que põe em causa a 
sobrevivência daquela espécie. -------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CÃES ABANDONADOS------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade informou que alguns animais se concentram junto às 
instalações do Centro de Formação Profissional, os quais se julga serem provenientes do 
Canil Municipal situado perto do mesmo.------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ESTRADA DOS FALEIROS – REPARAÇÃO --------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade chamou a atenção para o mau estado daquela via, 
considerando urgente a sua manutenção. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REQUERIMENTO – PARECER DO IGESPAR – CENTRO HISTÓRICO -------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade chamou a atenção de que o prazo de resposta sobre o 
assunto em epígrafe estava largamente ultrapassado. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que serão feitas diligências para dar resposta aos assuntos 
colocados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 
Março do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.189.637,46 € (Um milhão cento e oitenta e nove mil 
seiscentos e trinta e sete euros e quarenta e seis cêntimos).----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 291.940,03 € (Duzentos e noventa e um mil 
novecentos e quarenta euros e três cêntimos). -------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Maternidade no Hospital do Litoral Alentejano---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio Presidência------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------   
TOMAR CONHECIMENTO da Pergunta apresentada ao Governo pelo Grupo 
Parlamentar do PCP, relativamente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM-----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 5.309,58 € (Cinco mil 
trezentos e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 
da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém.----------------------  
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 nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes e Requalificação 
Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol – Suspensão da Execução das 
Passadeiras ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos números dezanove de dois mil e dez e vinte de dois mil e dez e 
Informação número trinta e um de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento e Informação número um de dois mil e onze do Departamento de Obras 
Municipais e Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, em 22-02-2011, para aprovar a suspensão dos trabalhos de execução das 
passadeiras inseridos nas empreitadas de Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes e 
Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol, pelo período de 45 dias, a 
contar de 11-02-2011.------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS: Um: A suspensão indicada está relacionada com a intenção por parte 
da Câmara Municipal em rever e analisar algumas questões de projecto, nomeadamente no 
que diz respeito à dimensão, materiais e sinalização das referidas passadeiras, estando neste 
momento a decorrer a respectiva análise. -------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º a 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de Janeiro e cláusula 32º do Caderno de Encargos do procedimento. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
OUTRAS OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu defender a 
colocação de passadeiras sobrelevadas, por entender que as mesmas facilitam a circulação, 
embora considere importante ouvir a opinião de outras pessoas. ---------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu a importância da segurança, sem deixar de se ter 
conta os custos nas opções a tomar. -------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a colocação de passadeiras sobrelevadas só deveria ter lugar em situações 
excepcionais, considerando que a elevação em pedra poderia ser substituída por pintura, 
porque a elevação seria menor e teriam maior visibilidade. ---------------------------------------   
Sugeriu que fosse estudada a possibilidade de colocação de pequenos painéis solares para 
iluminar as passadeiras, cujo consumo é reduzido. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que era imperativa a questão da segurança rodoviária naquela 
Cidade, sobretudo nas avenidas maiores, cuja configuração do terreno é susceptível da 
prática de grandes velocidades, o que levou ao atropelamento de algumas pessoas que ali 
perderam a vida, acrescentando que se trata de uma situação incompatível numa cidade que 
se quer sustentável.---------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se pretende aplicar a solução técnica que melhor se enquadre naquele 
espaço e que sirva as pessoas em termos de segurança. --------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2010/2011 – Aprovação das Listas Definitivas das 
Primeiras Candidaturas-------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 47/DEASS/2011, de 11 de Março. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: UM- Aprovar as Listas Definitivas das Primeiras Candidaturas a Bolsa de 
Estudo para o ano lectivo 2010/2011 que se anexam, das quais decorre a atribuição de 15 
bolsas de estudo, sendo o seu valor mensal de 130,00 € (cento e trinta euros)  e o período a 
considerar de Outubro de 2010 a Julho de 2011, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente acta com o número cinquenta e nove, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: O pagamento das mesmas deverá ser efectuado após informação dos bolseiros sobre 
o recebimento de outras Bolsas de Estudo e do seu valor mensal. --------------------------------  
Valor total a cabimentar: 19.500,00 € (dezanove mil e quinhentos euros).----------------------  
FUNDAMENTOS: Artigos 9º e 13º do Regulamento para a Concessão de Bolsas de 
Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades - Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega: denúncia de 
protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: processo SSC.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 
2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Denunciar o protocolo celebrado entre esta Câmara Municipal, Câmara 
Municipal de Sines e a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para 
fornecimento de refeições aos alunos e crianças da Escola Básica da Sonega, assinado em 
29 de Agosto de 2000. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - cláusula 14ª do Protocolo em referência; ---------------------------------  
- Encerramento, conforme decisão do Ministério da Educação, da Escola Básica de Sonega 
no ano lectivo 2010/2011.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Venda de Resina de pinhais propriedade do Município. -- --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Zona de Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um– Aprovar a venda de resina do Pinhal do Concelho e na Zona de 
Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo André, nas seguintes condições: ----------------------  
a) Só poderão ser resinados os pinheiros nas condições legalmente estabelecidas nos 
Decretos 38 273/51, 38 630/52 e 41 033/57, nas partes em vigor, e do Decreto-Lei n.º 
129/88, bem como da mais legislação aplicável, devendo as incisões obedecer fielmente ao 
que está obrigatoriamente estipulado; -----------------------------------------------------------------  
b) O número de incisões é aproximadamente, de: ---------------------------------------------------  
     - 6 000 bicas no Pinhal do Concelho, e------------------------------------------------------------  
     - 7 000 bicas na Zona de Indústria Ligeira em Vila Nova de Santo André.------------------  
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c) As propostas, em carta fechada, deverão ser apresentadas até às 12 horas do dia útil 
anterior ao da adjudicação, não sendo aceites as propostas que não forem apresentadas 
nestas condições; -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Na proposta deverá constar o preço de cada incisão; --------------------------------------------  
e) O preço base é fixado em 0,40€ cada incisão, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor; -  
f) O adjudicatário obriga-se a efectuar o pagamento de 50% do valor da adjudicação até ao 
dia útil seguinte ao da mesma, e pagar o restante com base no total de bicas efectivamente 
colhidas, até ao dia 15 de Dezembro de 2011, não podendo proceder ao levantamento da 
resinagem sem que o pagamento integral se encontre efectuado. ---------------------------------  
Dois – Se se efectuar venda de madeira de algum dos talhões existentes no Pinhal do 
Concelho, será descontado o número de incisões correspondente. -------------------------------  
Três – Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 07 de 
Abril de 2011, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 9/DOGU/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 sessenta, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: NATÁLIA SOFIA TEIXEIRA GONÇALVES -----------------  
ASSUNTO: Renovação do Contrato de Arrendamento entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Senhora Engenheira Natália Sofia Teixeira Gonçalves.----------  
LOCALIZAÇÃO:  Santiago do Cacém. -------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo número quatro zero três – um, de dois mil e oito 
da Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e a Sra. Engª Natália Sofia Teixeira Gonçalves em 9 de 
Outubro de 2008, referente à fracção “G” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 
3107º da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 3º andar esquerdo, bloco C, 
sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, por mais seis meses. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) A requerente desempenha funções no Instituto Superior Técnico e 
neste momento está deslocada, integrando a equipa de trabalhos tendentes à Revisão do 
PDM de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------  
b) De acordo com alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VÍTOR MANUEL COSTA SOBRAL SIMÕES -------------------------------  
ASSUNTO: Apoio para recuperação de habitação----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fonte Cristina – Relvas Verdes------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informações números 27/DEASS/2011 e 48/DEASS/2011, com o 
processo número 012011 – 21.2.2 da Divisão de Educação Acção Social e Saúde. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar em materiais de construção para a realização das obras de restauro na 
habitação do Sr. Vítor Manuel Sobral Simões, no valor de 1.575,24€ (Mil quinhentos e 
setenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1-Trata-se de uma situação social grave que requer intervenção 
urgente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- A família em questão é muito carenciada e o edifício não reúne as condições de 
habitabilidade necessárias para dar respostas ao actual estado de saúde do utente. ------------  
3- Ao abrigo da alínea b), do nº 4 do artigo 64º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
Realização de Reuniões da Câmara Municipal Descentralizadas nas Freguesias --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém – 
Realização de reuniões da Câmara Municipal descentralizadas nas Freguesias.----------------  
Síntese da Proposta: Alteração ao actual Regimento para integração das seguintes 
modificações: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
No actual modelo de realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, transferir, 
uma vez por mês, a reunião ordinária e pública, tradicionalmente realizada à quinta-feira, 
para o sábado seguinte, de forma a coincidir com o último sábado de cada mês, 
sequencialmente em cada uma das freguesias. -------------------------------------------------------  
Tendo em conta o número de Freguesias do Município, o número de meses do ano, e o mês 
maioritariamente preferido para gozo do direito a férias, a reunião em causa não terá lugar 
no mês de Agosto, totalizando onze reuniões para onze meses.-----------------------------------  
----------------------------------------------REGIMENTO ----------------------------------------------  
-------------------------------Actual Redacção dos Artº 5º e Artº 7º -------------------------------  
1- A Câmara Municipal reúne ordinariamente todas as quintas-feiras, entre as nove horas e 
trinta minutos e as treze horas, podendo prolongar-se, excepcionalmente, mediante 
deliberação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------  
2- Quaisquer alterações ao dia e hora marcados para as reuniões são comunicados a todos 
os membros do órgão, com três dias de antecedência, através de Protocolo.--------------------  
---------------------------------------------------Artigo 7º -----------------------------------------------  
-----------------------------------------Local de Funcionamento ---------------------------------------  
A Câmara Municipal reúne na sala de sessões da sede do Município, salvo quando, por 
motivo devidamente justificado, o presidente convoque a realização da reunião noutro local.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------Proposta de Nova Redacção para os Artº 5 e Artº 7--------------------  
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--------------------------------------------------Artigo 5º -------------------------------------------------  
--------------------------------------------Reuniões Ordinárias -----------------------------------------  
1- A Câmara Municipal reúne ordinariamente uma vez em cada semana, entre as nove horas 
e trinta minutos e as treze horas, podendo prolongar-se, excepcionalmente, mediante 
deliberação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------  
2- As reuniões referidas no número anterior terão lugar nos seguintes dias e locais: ---  
--- a) Às quintas-feiras, no edifício sede do Município, excepto na semana e nos meses 
em que a reunião deverá ter lugar nos termos da alínea seguinte;---------------------------  
--- b) No último sábado de cada mês, com excepção do mês de Agosto, na Freguesia, 
local e horário a determinar pelo Presidente da Câmara Municipal. -----------------------  
--------------------------------------------------Artigo 7º ------------------------------------------------  
1- A Câmara Municipal reúne na sala de sessões da sede do Município, ou em outro local, 
de acordo com a alínea b) do nº 2 do artº 5º e/ou com o número seguinte. -----------------  
2 – Compete ao Presidente da Câmara Municipal a convocação das reuniões para 
local diferente do previsto no número anterior, sem prejuízo do cumprimento das 
normas legais quanto à sua publicitação.----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De facto - Motivação: O conhecimento directo das intervenções 
municipais, a proximidade com os munícipes e a facilitação do seu acesso à discussão de 
assuntos que lhe dizem respeito devem ser preocupações permanentes dos eleitos na 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Uma das formas de ir ao encontro daquelas finalidades pode e deve passar pela realização 
de reuniões da Câmara Municipal de forma descentralizada em cada uma das Freguesias.---  
É essa a razão de ser da nossa proposta. Ela não visa alterar radicalmente o actual modelo 
organizativo das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Entendemos que é um modelo 
que pode e deve manter-se na parte que comporta uma reunião semanal, ordinária e pública. 
Mas pode e deve ser aperfeiçoado. --------------------------------------------------------------------  
Em nome dos objectivos inicialmente mencionados, julgamos que devemos então alterar e 
aperfeiçoar o modelo actual contemplando a realização de uma das reuniões da Câmara 
Municipal, ordinária, pública, semanal, que a CMSC já realiza, sequencialmente em cada 
uma das Freguesias e em instalações a determinar e a negociar com quem de direito, em 
função dos objectivos. -----------------------------------------------------------------------------------  
No caso de aprovação da presente proposta, na semana da reunião descentralizada, ela será 
realizada ao sábado e não na quinta-feira anterior e poderá, ou não, ser precedida de uma 
breve visita à Freguesia. O Ponto de Antes da Ordem do Dia será sobretudo disponibilizado 
para intervenção da população. Da ordem de trabalhos deverão fazer parte os assuntos 
pendentes relativos à Freguesia em causa, excepto aqueles cuja urgência aconselhe um 
agendamento anterior, ou cuja complexidade não permita ainda o agendamento.--------------  
2. De direito - Nº 1 do artº 62º e  da a) do nº 1 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos contra, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Uma 
abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e dois votos a favor, dos  
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.-----------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: Pelo Senhor Presidente, em seu nome, e no dos 
Senhores Vereadores eleitos da CDU, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “ 
A proposta dos Senhores Vereadores do PS apresentada à presente reunião da Câmara 
Municipal merece o nosso voto contra pela seguinte razão: É extemporânea, já que o 
regimento em vigor comporta mecanismos de convocação que viabilizam o conteúdo 
proposto, particularmente no que respeita às reuniões ordinárias.”-------------------------------  
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Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS foi apresentada a seguinte declaração de 
voto:  “A proposta que apresentámos tinha como objectivo aproximar os eleitos dos 
eleitores, no que respeita ao momento em que são tomadas as deliberações municipais. -----  
Sem exageros que tornassem impraticável o procedimento, propusemos apenas uma saída 
por mês do edifício sede do Município. As reuniões propostas seriam, portanto, excepções 
ao regime regra.-------------------------------------------------------------------------------------------  
A vereação comunista rejeitou a proposta. É uma opção que contribui para o 
empobrecimento da democracia local. Uma democracia já tão pouco participada com graves 
culpas para a gestão comunista de mais de três décadas. Durante todo esse lapso de tempo 
muito pouco foi feito ao nível municipal para aumentar e melhorar a participação dos 
cidadãos na vida política local.-------------------------------------------------------------------------  
Mas não nos surpreende que o tenham feito. Essa é a verdadeira essência da governação 
comunista: apelar à participação dos cidadãos nos processos de decisão quando está em 
causa reivindicar de outras instituições, de preferência na rua.------------------------------------  
Há muito que conhecemos o gosto dos comunistas pelo pluralismo e pela participação dos 
cidadãos na vida política mas contra as instituições onde são oposição. Onde são poder 
assobiam para o lado. ------------------------------------------------------------------------------------  
O que se passa no Município é bem ilustrativo disso mesmo: ------------------------------------  
- O Orçamento Participado foi sol de pouca dura e foi deixado cair como quem não quer a 
coisa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A participação dos vereadores da oposição nos meios de comunicação propriedade do 
nosso município sempre tem estado vedada, ao contrário daquilo que os vereadores 
comunistas reclamam nas autarquias onde são oposição. ------------------------------------------  
Num quadro de governação com estas características não se poderia esperar, portanto, outro 
desfecho.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
É pena que tenha que ser assim. A rejeição da proposta apresentada, contraria os superiores 
interesses de participação dos cidadãos na vida autárquica local. Interesses que os 
comunistas tinham obrigação de colocar em primeiro lugar e não o fizeram.” -----------------  
OUTRAS OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que lhe 
suscitava algumas reservas a questão da obrigatoriedade das reuniões a realizar nas 
freguesias, concordando com a realização de uma ou outra, que podem ser convocadas pelo 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou não discordar da aproximação da Câmara Municipal às populações, mas 
duvida dos resultados, ou seja, da sua participação nas reuniões.---------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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 onze horas.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Director do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
 

 O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
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O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 
 


