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ACTA NÚMERO VINTE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZANOVE DE MAIO DE DOIS MIL E 
ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezanove dias do mês de Maio de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém 
e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Álvaro Beijinha.-----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e votação a acta número dezoito de reunião 
anterior, a qual foi aprovada, unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Óscar Ramos e Álvaro Beijinha. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
RECOMENDAÇÃO - OBRAS DE MELHORIA DO ACESSO A MIRÓBRIGA ------  
Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade foi apresentada a seguinte recomendação: “A LASAM 
enviou uma preocupação escrita à Direcção Regional de Cultura do Alentejo e à Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém sobre a falta de acompanhamento ao nível arqueológico 
das obras em curso de melhoramento do acesso a Miróbriga. --------------------------------------- 
Defende-se a existência desse acompanhamento técnico na obra em causa dada a riqueza 
arqueológica da área intervencionada. ----------------------------------------------------------------  
No mesmo sentido recomendamos que o referido acompanhamento possa ser assegurado e 
que tal resulte, preferencialmente, de esforços da administração central ou, caso tal não seja 
possível, de esforços partilhados entre a Direcção Regional de Cultura do Alentejo e o 
nosso município. -----------------------------------------------------------------------------------------  
É imperioso que os melhoramentos em curso não sejam efectuados à custa de eventuais 
intervenções inadequadas naquele espaço, com eventuais custos incalculáveis para a 
valorização do nosso património histórico.” ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal já contactou o IGESPAR sobre o 
assunto, acrescentando que o Município pretendia acompanhar aquela matéria, na medida 
do possível.------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LAVAGEM DE CONTENTORES -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que nos últimos tempos não tem visto a 
viatura de lavagem dos contentores dos resíduos sólidos urbanos, dos quais começou a 
emanar maus cheiros, considerando que se deveria proceder à lavagem dos mesmos. --------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que era a Câmara Municipal com os seus meios 
que procedia à lavagem daquele equipamento. Situação que foi alterada com base numa 
solução intermunicipal, em que foi acordado que haverá três intervenções durante o ano no 
Município de Santiago do Cacém, sendo que a primeira terá lugar no mês de Junho.---------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto, tendo em conta a sua urgência:  
Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém, a Freguesia de S. 
Domingos e a Empresa JMV, Turismo Cultural, Lda. -----------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia dezoito de Maio 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.438.677,65 € (dois milhões quatrocentos e trinta e 
oito mil seiscentos e setenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos) --------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 324.288,43 € (trezentos e vinte e quatro mil duzentos 
e oitenta e oito euros e quarenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------------  
ENTIDADE: AMÂNDIO DA FONSECA ---------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agenda Cultural Maio / Junho ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicação-------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do email enviado pelo Administrador Executivo do Grupo 
Egor – Pessoas e Negócios, Dr. Amândio da Fonseca, a felicitar a Câmara Municipal pela 
programação constante na Agenda Cultural de Maio e Junho 2011. -----------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que também deveria ser dado 
conhecimento à Câmara Municipal de outras questões, tais como algumas reclamações 
apresentadas pelos munícipes.--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO 
LITORAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Relatório e Contas 2010 ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da CIMAL relativo ao ano de 2010, o 
qual foi aprovado pelo Conselho Executivo em 06/04/2011 e pela Assembleia 
Intermunicipal em 19/04/2011.-------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------------  
ASSUNTO: Memorando de Entendimento da Troika – ANMP Contra a proposta 
para redução dos municípios -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Comunicado de Imprensa da ANMP datado de 04 de 
Maio último, relativo ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação Santiago do Cacém:” Cidade d´ Escrita” -------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Planeamento e Qualidade-----------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a “Operação Santiago do Cacém: CIDADE D´ESCRITA”, 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º, número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém 
– Revisão de Preços Provisória.----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e nove e informação número 
setenta e sete de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor total de 
38.652,61 € acrescido de IVA (2.319,16 €), que perfaz um total de 40.971,77 € (Quarenta 
mil novecentos e setenta e um euros e setenta e sete cêntimos), separado pelas seguintes 
rubricas:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A – Requalificação do Passeio das Romeirinhas, objectivo 3.3.1.1.2. e projecto n.º 
2009/110, total de 32.459,73 €; ------------------------------------------------------------------------  
Arruamentos e Arranjos Exteriores - 24.347,95 €; -------------------------------------------------  
Electricidade e Telefones - 4.726,44 €; --------------------------------------------------------------  
Águas e Esgotos - 3.385,34 €; -------------------------------------------------------------------------  
B – Recuperação da Tapada dos Condes de Avillez, objectivo 2.4.2.6.1. e projecto 
2009/090 total de 6.118,18 €; --------------------------------------------------------------------------  
Arruamentos e Arranjos Exteriores - 6.118,18 €; ---------------------------------------------------  
Electricidade e Telefones - 0 €; ------------------------------------------------------------------------  
Águas e Esgotos - 0 €; ----------------------------------------------------------------------------------  
C – Requalificação da Rua Condes de Avillez, objectivo 3.3.1.1.2. e projecto 2009/090, 
total de 74,70 €; ------------------------------------------------------------------------------------------  
Arruamentos e Arranjos Exteriores – 0 €; -----------------------------------------------------------  
Electricidade e Telefones - 0 €; ------------------------------------------------------------------------  
Águas e Esgotos - 74,70 €; -----------------------------------------------------------------------------  
D – Requalificação da Praça Conde Bracial, objectivo 3.3.1.1.2. e projecto 2009/093--------  
Arruamentos e Arranjos Exteriores – 0 €; -----------------------------------------------------------  
Electricidade e Telefones – 0 €; -----------------------------------------------------------------------  
Águas e Esgotos – 0 €; ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de 
apenas se encontrarem publicados os índices até ao mês de Dezembro de 2010.---------------  
Dois – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e ponto 3.5 do caderno de encargos. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO JOVEM DE FESTAS DA CRUZ DE JOÃO MENDES -  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes -----------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada nº 4446 de 04.04.2011 ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) 
para a Associação Jovens de Festas da Cruz de João Mendes destinada a apoiar as obras de 
melhoria da sede da Associação.-----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhora Vereadora Margarida Santos.-------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.791,64€ (seis mil 
setecentos noventa e um euros e sessenta e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros 
de viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade. -------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santo André  ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.388,50€ (mil trezentos e 
oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. --------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração a celebrar com as quatro Associações 
Humanitárias de Bombeiros do Município. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número sessenta de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto de Reabilitação Urbana de São Francisco da Serra – Sector B – 
Projecto de Execução-----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número vinte e dois da Divisão de Projectos Municipais de 
doze de Maio de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o projecto de execução para a reabilitação Urbana de São Francisco 
da Serra, constituído por Peças Escritas, Peças Desenhadas, Projecto de Infra-estruturas 
Eléctricas e Projecto de Infra-estruturas Telefónicas, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e três, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O orçamento da obra cifra-se na ordem dos € 309.370,51€ (trezentos e nove mil trezentos e 
setenta euros e cinquenta e um cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. -------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Doações ao Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo, nos meses de 
Março e Abril, no ano de 2011 -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1-P.5/DSC/SMBA/2011 da Divisão de Cultura e 
Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aceitar as doações.------------------------------------------------------------------  
2. Agradecer aos doadores os documentos oferecidos à Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca – Hortênsia Maria Manuel (29 monografias), Cláudia Carril (20 monografias) e à 
Biblioteca Municipal Manuel “do Tojal” – Sérgio Calos (2 jogos Juvenis), Joana d´ 
Almeida (1 monografia), José d` Encarnação (6 monografia), conforme listagem que é dada 
como reproduzida na presente acta com o número cento e quatro, ficando arquivada na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE CANTARES REGIONAIS “OS AMANTES DO 
ALENTEJO” --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 17/SAC/DCD/2011 do Serviço de Acção Cultural da 
Divisão Sócio Cultural ----------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba de 800,00 € (oitocentos euros) para o Grupo de 
Cantares Regionais Amantes do Alentejo destinada a apoiar as actividades e deslocações 
realizadas em 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para o Juventude Atlético Clube ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 52/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Transferência de verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e 
quinhentos euros) para o Juventude Atlético Clube, para apoio na conservação e 
manutenção do seu Pavilhão. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular, bem como a continuidade da sua 
intervenção junto da população do Município. ------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico – Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado: 
preço por refeição---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: processo SSC.23.1.3 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 
2011- Informação 087/DEASS/2011------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um – reformar a deliberação de Câmara de 02/12/2010 no seu número 3 
(valor da comparticipação da Câmara Municipal nas refeições escolares fornecidas pela 
AADIES aos alunos da Escola Básica de Ermidas Sado); -----------------------------------------  
Dois – que o valor da comparticipação da Câmara Municipal seja de 4,00 € para o escalão 
A, 3,27 € para o escalão B e 2,54 € para o não carenciado; ---------------------------------------  
Três - que o valor referido no número 2 tenha efeitos retroactivos a 17 de Janeiro de 2011. 
FUNDAMENTOS: - alínea b) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
- número 1 do artigo 8º  Decreto-Lei n.º 399- A/84, de 28 de Dezembro; -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém, a 
Freguesia de S. Domingos e a Empresa JMV, Turismo Cultural, Lda. ---------------------  
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REFERÊNCIA: Informação número 14 do Serviço de Museu da Divisão de Cultura e 
Desporto, de 17 de Maio de dois mil e onze.---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do 
Cacém, a Junta de Freguesia de S. Domingos e a Empresa JMV, Turismo Cultural, Lda, 
conforme o texto que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Que a musealização da Moagem de José Mateus Vilhena, 
materializa uma aspiração de longa data, da população de S. Domingos, promovendo o 
acesso do público a testemunhos importantes da história; -----------------------------------------  
2. Que o referido espaço contribui para a dinamização local e municipal de valor 
pedagógico, lúdico, social, cultural e científico na área da etnologia;----------------------------  
3. Que com a promoção do conhecimento do património cultural se ensina a preservar e a 
interligar as artes, a natureza, as pessoas e os objectos passados e presentes;-------------------  
4. Que o Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a realização de acções no 
âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de preservar a memória e a tradição;  
5. A importância da contribuição do turismo para o desenvolvimento económico e social da 
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. As dinâmicas de desenvolvimento que podem ser criadas a partir do Museu da Farinha. -  
7. Em conformidade com o artigo 64nº 6 alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade considerou que era com base nestes 
entendimentos que se poderia melhorar, recordando que também, em Ermidas Sado, a 
família proprietária do antigo Lagar tinham a intenção de recuperar aquele espaço, para um 
fim idêntico, sendo que a ideia passava pela criação de uma Fundação, considerando que 
seria de retomar o assunto. ------------------------------------------------------------------------------  
Mais considerou que era importante a criação destes pequenos museus nas freguesias, do 
ponto de vista turístico e para o desenvolvimento das mesmas.-----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 21563 
referente ao mês de Março de 2011 em nome de Juventude Atlético Club. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em duas prestações da factura/recibo de água nº 21563 
referente ao mês de Março de 2011, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Juventude Atlético Club 106,98€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
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ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 23918 
referente ao mês de Março de 2011 em nome de Agostinho Florêncio da Silva. ----------  
LOCALIZAÇÃO: Foros da Pouca Sorte – São Domingos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em cinco prestações da factura/recibo de água nº 
23918 referente ao mês de Março de 2011, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Agostinho Florêncio da Silva 271,20€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 1664 
referente ao mês de Fevereiro de 2011 em nome de Jorge Manuel Coelho Francisco.---  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em cinco prestações da factura/recibo de água nº 1664 
referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Jorge Manuel Coelho Francisco 291,71€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4687784 
referente ao mês de Dezembro de 2010 em nome de António Pereira Candeias. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Abela ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em seis prestações da factura/recibo de água nº 
4687784 referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme informação anexa e o requerido 
pelo munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
António Pereira Candeias 538,25€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-05-19                                                                                             9 de 13 

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 16/DGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
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 cento e seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MANUEL FRIEZA & IRMÃO. Lda.---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar o pagamento de taxas urbanísticas para emissão de alvará de 
construção em 12 prestações mensais e o seguro-caução para garantir o cumprimento 
do pagamento das mesmas ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fonte Santa de Baixo – Cercal do Alentejo.---------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 160/2010, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar o pagamento de 33.190,65 € de taxas urbanísticas referentes à 
emissão do alvará de construção do processo de licenciamento n.º160/2010, em 12 
prestações mensais, acrescidas de juros de mora à taxa legal fixada para 2011 em 6,351%, 
conforme plano de pagamento constante no processo e mediante a apresentação de caução 
de acordo com a minuta em anexo. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O titular do processo apresentou requerimento a alegar dificuldades 
de liquidez e elevados encargos mensais com os 59 trabalhadores da empresa, que 
inviabilizam o pagamento de uma só vez das taxas urbanísticas calculadas. -------------------  
2- De acordo com o n.º 1 do artigo 27.º do RMT, a Câmara Municipal pode deliberar o 
pagamento de taxas urbanísticas em prestações, desde que, previamente, seja apresentado 
requerimento devidamente fundamentado pelo interessado.---------------------------------------  
3- Segundo o artigo 117.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação impõe-se que o 
pagamento das taxas referentes a operações urbanísticas possa ser fraccionado até a termo 
do prazo de execução fixado no alvará, desde que seja prestada caução nos termos do artigo 
54.ºdo mesmo diploma. ---------------------------------------------------------------------------------  
4- O n.º 2 do artigo 27.º do RMT, determina que pelo pagamento em prestação são devidos 
juros de mora à taxa legal, os quais serão liquidados e pagãos em cada prestação. ------------  
5- O valor mensal calculado no plano de prestações, só é válido se o pagamento for 
efectuado nas datas exactas indicadas nesse documento, uma vez que os juros de mora são 
contabilizados ao dia. ------------------------------------------------------------------------------------  
6- Em virtude da taxa dos juros de mora ser actualizada anualmente, o valor das prestações 
mensais para 2012 sofrerá um ajustamento no início do referido ano. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Cercisiago – Transferência de verba para o ano de 2011 ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.7.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2009------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2011, uma 
verba no valor de 13.050,00 € (Treze mil e cinquenta euros) a ser paga em quatro prestações 
trimestrais no valor de 3.262,50 € (Três mil duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta 
cêntimo) cada. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta Autarquia à Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do 
Cacém, tendo em conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e 
jovens com problemáticas diversas. -------------------------------------------------------------------  
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, 48/DEASS/2011 e 
68/DEASS/2011, com o processo número 01/2011 – 21.2.2 da Divisão de Educação Acção 
Social e Saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Rectificar a Proposta de Agenda n.º19 de 24/03/2011, considerando os 
fundamentos expressos na informação 68/DEASS/2011. ------------------------------------------  
O valor referente à totalidade dos materiais decresce de 1.575,24 (Mil quinhentos e setenta 
e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) para 1.396,23 (Mil trezentos e noventa e seis euros 
e vinte e três cêntimos), com IVA incluído. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Devido à urgência da melhoria da habitação foram adquiridos 
alguns dos materiais solicitados; -----------------------------------------------------------------------  
2 – No decurso da obra foi verificada a necessidade de materiais inicialmente não previstos. 
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: Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Financeiros às 
Actividades Culturais ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: - Que, em tempo útil, sejam assegurados todos os procedimentos 
necessários, de forma a garantir que o Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios 
Financeiros às Actividades Culturais entre em vigor, o mais tardar, no primeiro dia do 
próximo ano financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao longo dos anos e já em mandatos anteriores se tem abordado a 
questão identificada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------  
A entrada em vigor do Regulamento em causa tem uma grande importância na medida em 
que contribui para enquadrar as modalidades de suporte às actividades culturais num 
conjunto de normas disciplinadoras da atribuição de apoios financeiros municipais. ---------  
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Trata-se de um instrumento que, por um lado clarifica perante as instituições ou grupos 
informais as modalidades de apoio a que se podem candidatar e, por outro lado e na matéria 
em causa, introduz transparência no procedimento administrativo municipal. -----------------  
O Regulamento Municipal em vigor para atribuição de apoios financeiros às actividades 
desportivas tem cumprido a sua função e deve encorajar o Município a dar mais um passo, 
agora na área dos apoios à cultura.---------------------------------------------------------------------  
Admitimos que a situação não se afigure igual nas duas áreas em causa, e possa apresentar 
dificuldades. Daí poderá advir o facto de ainda não termos o Regulamento Municipal cuja 
adopção aqui propomos.---------------------------------------------------------------------------------  
Já no actual mandato o assunto foi abordado. Pese embora a eventual complexidade 
acrescida face ao Regulamento Municipal em vigor na área do desporto, consideramos que 
importa resolver a situação em nome da clarificação e da transparência. ------------------------  
Julgamos que é necessário garantir que, no mais curto espaço de tempo possível, o 
Regulamento Municipal em apreço seja uma realidade. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos contra, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU. -----------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.------------------------------------------  
Um voto a favor do Senhor Vereador Arnaldo Frade. ----------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão, a Senhora Vereadora Margarida Santos 
observou que a proposta em apreço referia, de uma forma genérica, a matéria a ser 
regulamentada. Acrescentou que depois de criado o Regulamento para atribuição de apoios 
na área do desporto foi vista a necessidade de criar também um instrumento regulador para 
a área cultural, tendo a Divisão de Cultura e Desporto já preparada uma proposta com essa 
finalidade, a qual aguarda alguns esclarecimentos de ordem jurídica. Proposta que não está 
fechada e que irá ser alvo de uma discussão alargada com as entidades culturais, para que as 
mesmas se revejam nela e saibam com o que poderão contar.-------------------------------------  
Mais referiu que a criação de um regulamento equilibrado e justo naquela área era mais 
difícil do que na área do desporto, não sendo fácil a definição de critérios claros, dada a 
subjectividade inerente à medição dos impactos das diferentes actividades culturais.---------  
Referiu também que os apoios continuarão a ser concedidos. -------------------------------------  
Observou ainda que considerava que a proposta em apreço era algo redundante, dado que o 
trabalho sobre a matéria em causa estava a ser desenvolvido.-------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que, sem pôr em causa a bondade da proposta, de acordo com o 
que foi transmitido pela Senhora Vereadora com competências delegadas na matéria, a 
preparação do Regulamento estava em curso, compreendendo que a apresentação da 
proposta tinha a ver com o facto dos proponentes desconhecerem o trabalho que estava a ser 
feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o projecto de Regulamento será discutido em reunião da Câmara 
Municipal, e considerou que o mesmo era da maior importância para disciplinar os apoios 
às iniciativas culturais, embora pudessem vir a existir algumas situações pontuais fora do 
seu enquadramento. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que o Regulamento era pretendido por todas 
as partes, acrescentando que se impunha a sua concretização, tendo em conta que o 
Regulamento para a área desportiva já foi aprovado há muito tempo, embora percebesse que 
o enquadramento da matéria relativa ao mesmo era mais complicada.---------------------------  
Mais referiu concordar que poderão surgir algumas questões pontuais e que importava 
envolver os agentes culturais na criação do regulamento em causa, para evitar problemas 
futuros, assim como avaliar as actividades a desenvolver tendo também em conta a 
promoção e divulgação do Município. ----------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que, das intervenções sobre o assunto em apreço, 
constatava que a proposta não tinha sido entendida, embora percebendo que se fale em 
outras questões que não constam na mesma.---------------------------------------------------------  
Acrescentou que, tendo em conta que no mandato anterior já se tinha constatado a 
necessidade do Regulamento, não seria suposto que se pensasse que nada tinha sido feito 
neste âmbito, daí que não tenham proposto a formação de uma equipa para tratar do 
assunto, porque partiram do princípio que o trabalho estava iniciado. ---------------------------  
Mais referiu que, sendo o mandato de quatro anos, importava acautelar que os 
procedimentos com vista a concretização do documento se desenvolvessem até ao final do 
ano em curso. Acrescentou que se tratava da criação de um documento enquadrador, com a 
definição de regras, o qual poderá sempre ser melhorado. -----------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não existe na proposta uma única linha reveladora de que 
os proponentes tinham partido do princípio de que o trabalho de criação do Regulamento 
estava em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Senhora Vereadora estava incumbida de apresentar uma proposta de 
Regulamento para a Câmara Municipal se pronunciar, considerando extemporânea a 
apresentação da proposta em discussão. --------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que não se elaborava e não se aprovava um 
regulamento a todo o custo, só porque tem que ser, acrescentando que o que se pretendia era 
a criação de um documento eficaz, em termos da disciplina dos apoios por parte da Câmara 
Municipal, mas que as associações também se revissem nele. ------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que não se tratava de uma questão colocada à 
Câmara Municipal, só porque alguém se lembrou, mas sim de uma matéria que vem de três 
ou quatro anos atrás. Acrescentou que não se pretendia um Regulamento a todo o custo, 
mas sim um documento ponderado, considerando razoável o prazo proposto, tendo em 
conta que se tratava de um assunto que já vinha do mandato anterior.---------------------------  
O Senhor Presidente voltou a referir que a matéria em discussão estava a ser tratada pela 
Senhora Vereadora com competências delegadas para o efeito, sem pôr em causa as 
competências dos órgãos municipais que se irão pronunciar sobre o assunto, acrescentando 
que, partindo do princípio da boa vontade da proposta, ou o Senhor Vereador acreditava e 
entendia o que foi dito, ou existia da sua parte outra intenção que fazia com que se fixasse 
na conclusão que prendia, sem ter em conta a posição dos outros. -------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que os Vereadores têm pleno direito de dar 
contributos, independentemente de terem ou não competências delegadas, embora 
percebesse o esforço no sentido da rejeição da proposta. ------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade foi apresentada a 
seguinte declaração de voto:--------------------------------------------------------------------------  
“A maioria CDU rejeitou hoje mesmo mais uma proposta dos vereadores eleitos nas listas 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta em causa ia no sentido de, durante o ano em curso, o município garantir a 
observância de todos os procedimentos de forma a que o regulamento identificado em 
epígrafe pudesse entrar em vigor no início do próximo ano. --------------------------------------  
A rejeição da proposta afigura-se-nos como algo de incompreensível. Assim a qualificamos 
na medida em que já desde o mandato anterior se aguarda por uma proposta de regulamento 
que tarda a surgir e, durante a discussão, o presidente afirmou que poderemos ter 
regulamento até ao final do ano. Ou seja, acabou por ir ao encontro da nossa proposta 
possivelmente sem intenção dado o sentido de voto expresso pela maioria a que preside. ---  
Fomos ao ponto de admitir na nossa proposta que a questão será complexa o que justificará 
que demore mais tempo comparando com o tempo de elaboração de outros Regulamentos 
Municipais em vigor. Mas tudo tem o seu limite. ---------------------------------------------------  
Existem diversos municípios que já têm em vigor regulamentos municipais sobre a matéria. 
Com recurso a eles e fazendo a sua adaptação à realidade do nosso município poder-se-á 
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avançar, no tempo proposto, para uma proposta inicial de regulamento a submeter aos 
destinatários e aos órgãos municipais que a terão de aprovar. -------------------------------------  
Sugerir mais sete meses para além do tempo já dispendido na preparação do documento 
parece-nos um prazo razoável. A maioria não votou nesse sentido e rejeitou a nossa 
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apesar da rejeição da nossa proposta que se deve mais ao facto de vir de onde vem do que a 
outra qualquer razão, desejamos que a situação seja ultrapassada até ao final do ano em 
curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A não ser assim iremos continuar a assistir à atribuição de apoios financeiros municipais às 
actividades culturais sem uma base de fundamentação em critérios objectivos de atribuição 
como reclamam as mais elementares regras da transparência.-------------------------------------  
Estamos a falar da gestão de dinheiros públicos. E essa gestão tem de ser clara e 
transparente o que não acontecerá na área de actividade em causa enquanto não existir um 
regulamento municipal em vigor”.---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dez horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ----------------------------------  
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