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ACTA NÚMERO VINTE UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SEIS DE MAIO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e votação as actas números dezanove e vinte de 
reuniões anteriores, tendo a acta número dezanove sido aprovada, por unanimidade, e a acta 
número vinte, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 
Álvaro Beijinha, por não terem estado presentes. ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
LIGA DOS COMBATENTES – NUCLEO DE SANTO ANDRÉ – INSTALAÇÕES---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Vítor Manuel, do Núcleo da Liga dos 
Combatentes, inscrito para o efeito, o qual começou por cumprimentar todo o Executivo, 
referindo em seguida que, há um ano atrás, tinha reunido com o senhor Presidente, 
solicitando apoio para arranjar um espaço para a sede do Núcleo, tendo conhecimento de 
que foram feitos esforços para conseguir esse objectivo.-------------------------------------------  
 Acrescentou que fazia parte da última geração de combatentes e gostaria que em Santo 
André continuasse a existir a Liga dos Combatentes, para dar continuidade ao projecto de 
ajuda aos combatentes e familiares e na luta pela paz. Mais referiu que a Direcção do 
Núcleo também fez outras diligências para conseguir um espaço para instalação do mesmo, 
o qual funciona, há dois anos, na sua residência, com todas as dificuldades inerentes. 
Informou que receberam um ofício do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
disponibilizando um espaço na Colectiva do Bairro Azul, na Cidade de Vila Nova de Santo 
André, com cento e sessenta e oito metros quadrados/oito salas, a precisar de obras, e nas 
seguintes condições alternativas: pagamento de uma renda mensal de trezentos euros com 
as obras a serem executadas pelo IHRU e de cento e cinquenta euros com as obras a cargo 
do arrendatário. Acrescentou que a família combatente irá reunir vontades, para recuperação 
do edifício, tendo em conta que os tempos que se vivem não são fáceis. Mais referiu que 
aquele espaço permitiria o alojamento provisório de pessoas em caso de catástrofe, a 
criação de um consultório de apoio psicológico e outro para cuidados de saúde. Acções 
estas desenvolvidas em regime de voluntariado. ----------------------------------------------------  
Mais referiu que a existência do Núcleo da Liga dos Combatentes também dignifica o 
Município, e que o Núcleo dá apoio do foro psicológico e social aos combatentes e 
familiares e participa em acções com outras entidade no âmbito da Protecção Civil. ---------  
Pelo exposto, referiu que vinha solicitar apoio à Câmara Municipal, numa fase inicial, até 
se conseguirem instalar e aumentar o número de sócios. Pedido que também irão fazer, na 
presente data, à Direcção Central da Liga de Combatentes. ---------------------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a exposição simples, directa e esclarecedora feita pelo 
Senhor Vítor Manuel. Acrescentou que foram envidados esforços no sentido de encontrar o 
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espaço pretendido, tomando agora conhecimento de que o IHRU disponibiliza um espaço, 
mediante o pagamento de uma renda. -----------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, tendo em conta que a Liga de Combatentes é uma Instituição de Utilidade 
Pública e representa as pessoas que serviram a Pátria, em missões do Estado Português, 
sugeriu que o Núcleo não assinasse o contrato de arrendamento, sem que antes a Câmara 
Municipal fizesse uma exposição ao IHRU sobre o assunto. Acrescentou que o Estado é 
proprietário de um património que está subutilizado e/ou não está utilizado, e que a Câmara 
Municipal tinha acordado com o IHRU fazer um levantamento da situação dos edifícios da 
colectiva do Bairro Azul, no sentido de vir a ser feito um acordo entre as partes para a sua 
recuperação, não tendo havido resposta por parte daquela Entidade.-----------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal tem apoiado a Liga dos Combatentes, na medida do 
possível, a qual vive com dificuldades, discordando que a mesma seja sobrecarregada com 
mais aquela despesa corrente. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que era particularmente sensível às questões 
que se prendiam com os antigos combatentes, porque fazia parte desta última geração que 
foi tão sacrificada e tão prejudicada. ------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Liga dos Combatentes foi constituída aquando da 1ª Guerra Mundial e 
tem prosseguido no tempo com a sua acção, até aos dias de hoje. --------------------------------  
Mais referiu concordar com a posição do Senhor Presidente relativamente ao espaço 
disponibilizado pelo IHRU, considerando que cento e cinquenta euros podem não 
representar quase nada para aquela entidade, mas pesa muito no orçamento da Liga. ---------  
O Senhor Vítor Manuel informou que o Ministério da Defesa tinha solicitado à Liga uma 
triagem de todos os combatentes e familiares com problemas resultantes do stress pós 
traumático, a concluir até dois mil e treze, para o qual disponibilizou somente cinquenta mil 
euros, o que criou um problema financeiro grave à Liga, de duzentos mil euros, tendo em 
conta o volume do trabalho, as deslocações, o pagamento a psicólogos e outras despesas 
inerentes ao acompanhamento de mais de mil combatentes e familiares. -----------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu concordar que seja feito um esforço no sentido de 
diligenciar junto do IHRU a revisão das condições de cedência do espaço, sem que seja 
posta em causa a cedência do mesmo. ----------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Núcleo deverá contar, por parte da Câmara Municipal, com apoio 
idêntico ao que é concedido a outras associações.---------------------------------------------------  
Referiu ainda que o Estado tem obrigações e não faz nenhum favor ao ajudar as pessoas que 
estiveram na guerra, defendendo a Pátria, independentemente das razões que a motivaram.-  
O Senhor Vítor Manuel agradeceu a sensibilidade demonstrada pelo Executivo Municipal, 
bem como a sugestão para aguardar as diligências que a Câmara Municipal vai efectuar 
junto do IHRU. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALVALADE – RAID BTT----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento daquela iniciativa que teve lugar no dia vinte e dois 
do mês em curso, a qual contou com a participação de mil novecentos e trinta praticantes, 
sendo o maior evento desportivo do Litoral Alentejano naquela modalidade, realçando a 
forma ordeira e segura como a mesma decorreu. ----------------------------------------------------  
Mais informou que a Câmara Municipal homenageou o atleta Vítor Gamito, natural do 
Município, o qual ganhou uma das voltas a Portugal, em bicicleta, sendo também 
dinamizador daquela iniciativa de BTT. --------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO CIVIL --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia dezanove do mês em 
curso, na Sala de Sessões da Sede do Município, uma reunião daquela Comissão, com a 
presença de uma representante da Autoridade Nacional da Protecção Civil, à qual não 
compareceram os representantes das entidades de Saúde, porque tiveram instruções para dar 
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prioridade à visita da Senhora Ministra da Saúde que teve lugar no mesmo dia. Foi também 
notada a ausência das Associações de Bombeiros, só compareceu a Associação de 
Bombeiros de Santiago do Cacém, cujo representante acompanhou parte da reunião. --------  
Mais informou que a reunião teve como objectivo o tratamento de questões relativas ao 
Plano Municipal de Emergência, antes do mesmo ser submetido a discussão pública, após a 
qual a Comissão reunirá novamente para ultimar o documento final. Acrescentou que se 
trata de um plano de segunda geração, dado que o Município já dispõe de um Plano de 
Emergência, e que o mesmo está bastante adiantado, tendo contado com o apoio da 
Autoridade Nacional, sendo o 2º a nível distrital a ser elaborado. --------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DO CACÉM – INAUGURAÇÃO DAS 
OBRAS----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu lamentar que na véspera da inauguração 
daquelas obras tenham sido vandalizados os candeeiros no Passeio das Romeirinhas, 
acrescentando esperar que a Autoridade policial consiga travar este tipo de situações que 
também já se tinham verificado quando as obras estavam em curso.-----------------------------  
Mais referiu que alguns residentes manifestaram a sua insatisfação com as limitações de 
estacionamento na Praça Conde do Bracial e sugeriram que fosse adaptado o espaço do 
antigo Matadouro, obras que não ficariam muito dispendiosas, para estacionamento 
destinado aos residentes, mesmo que pago, e ainda na zona do Matadouro, no exterior, criar 
alguns lugares de estacionamento para viaturas ligeiras. Acrescentou que foi ao local 
analisar a situação, concluindo que seria de avaliar a sugestão, até porque se trata de um 
espaço degradado que destoa da envolvente recuperada.-------------------------------------------  
Referiu ainda o seu agrado pela forma como foi recuperada a Tapada. --------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu concordar com a sugestão do aproveitamento do 
espaço do antigo Matadouro para a criação de um parque de estacionamento pago, para os 
residentes e/ou também para quem visita o Centro Histórico, acrescentado que, 
independentemente do modelo, o mais importante era encontrar uma solução para resolver 
o problema dos moradores. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou, se são pilaretes retrateis, os colocados junto 
aos passeios na Praça Conde do Bracial, para impedir que se estacione sobre os mesmos e, 
caso afirmativo, porque se optou por aquele modelo.-----------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que as opções relativas ao reordenamento do 
estacionamento naquela Praça resultaram do estudo técnico feito pelo Atelier ao qual foi 
encomendado, acrescentando que há exemplos de praças maiores onde o estacionamento foi 
completamente retirado, não tendo sido esta a opção. Confirmou que os pilaretes são do 
tipo referido, para situações de emergência no âmbito da protecção civil. ----------------------  
Relativamente ao estacionamento, informou que se chegou a pensar numa solução por 
detrás do edifício da Rádio Antena Miróbriga, a qual se mostrou de difícil concretização, 
devido ao declive do terreno. Acrescentou que a Câmara Municipal tem investido na 
criação de estacionamento naquela zona, dando como o exemplo o parque, em Vale 
Matanças, abdicando de investimento privado naquele espaço.-----------------------------------  
Referiu ainda que a sugestão apresentada será analisada, acrescentando que já foram 
avançadas várias ideias para aproveitamento daquele espaço nomeadamente, a instalação de 
associações, do Teatro ao Largo, e de um museu do automóvel.----------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as pessoas circulam, normalmente, pela Praça 
Conde Bracial, logo não seria necessário a colocação dos pilaretes, considerando que com 
eles aquele espaço fica com pior aspecto. ------------------------------------------------------------  
Mais referiu que todos estão satisfeitos com as obras no Centro Histórico da Cidade e 
reconhecem o esforço feito pela Câmara Municipal e pelo Estado Português através dos 
Fundos Comunitários, esperando que no futuro se continue a contar com a comparticipação 
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dos mesmos nas obras a executar no Município. Acrescentou que a Tapada ficou bonita, 
assim como os arranjos junto à antiga Central Eléctrica.-------------------------------------------  
Referiu ter algumas reservas relativamente à opção de colocação de lombas nalgumas vias 
do Centro Histórico, considerando que talvez não fossem necessárias, e que não se ganhou 
nada em termos de beleza, para além do facto da altura das mesmas poder constituir perigo, 
para quem circula à noite. -------------------------------------------------------------------------------  
Lamentou também as acções de vandalismo. --------------------------------------------------------  
Fez ainda um reparo ao facto de na fotografia da inauguração daquelas obras colocada no 
sítio da Câmara Municipal na Internet, estarem somente cinco Vereadores e não os sete que 
compõem o Executivo Municipal, questionando, se se estava a pensar reduzir o número de 
vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que era necessário procurar junto da GNR que 
sejam desenvolvidas acções que previnam o vandalismo naquele espaço. ----------------------  
Mais referiu que a reorganização daquele espaço valorizava a Cidade, merecendo uma 
referência positiva. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que não lhe parecia positivo o facto de ter sido colocada uma fotografia no 
sítio da Câmara Municipal só com cinco membros do Executivo Municipal, quando 
estiveram todos presentes naquela iniciativa. --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que as lombas foram colocadas para obrigar à redução da 
velocidade naquelas vias e que os moradores manifestaram vontade de ver reduzida ainda 
mais a velocidade, valorizando as lombas, tendo em conta as situações observadas de 
abusos de excesso de velocidade naquela zona. Acrescentou que era importante fomentar 
hábitos de mobilidade, a pé, no sentido de reduzir o trânsito no Centro Histórico. ------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAMPEONATOS NACIONAIS DE DESPORTO ESCOLAR ------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento de que tiveram lugar, no 
passado fim-de-semana, as finais de Desporto Escolar, nas modalidades de Natação, Ténis 
de Mesa e Futsal, as quais se desenvolveram nas Piscinas Municipais e no Pavilhão Padre 
Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, envolvendo quinhentos jovens de todo o 
País. Acrescentou que os participantes e familiares felicitaram a Câmara Municipal pela 
forma positiva como decorreram as iniciativas, em cuja organização estiveram também 
envolvidos os clubes Estrela de Santo André, JAC – juventude Atlético Clube e Galp 
Energia, a quem agradeceu.-----------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que aquela iniciativa foi antecedida de uma recepção, na Sala de Sessões da 
Sede do Município, ao Senhor Director Regional de Educação do Alentejo, José Verdasca, 
ao Coordenador Nacional do Desporto Escolar, Paulo Alves, e professores. -------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte e cinco de 
Maio do corrente ano, eram as seguintes:-------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.210.487,19 € (um milhão duzentos e dez mil 
quatrocentos e oitenta e sete euros e dezanove cêntimos). -----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 399.228,10 € (trezentos e noventa e nove mil 
duzentos e vinte e oito euros e dez cêntimos)--------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze.------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número cento e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois 
Mil e Catorze.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
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ASSUNTO: Candidatura da Operação Santiago do Cacém: CIDADE D’ESCRITA ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Divisão de Planeamento e Qualidade --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar submeter à Assembleia Municipal a declaração do interesse para a 
população da operação Santiago do Cacém “Cidade D’Escrita, descrita em anexo. -----------  
FUNDAMENTOS: UM: Ter sido aprovada na reunião da Câmara Municipal de 19 de 
Maio do ano corrente a candidatura da Operação Santiago do Cacém: CIDADE 
D’ESCRITA;----------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Ser necessária, para efeitos de Pedido de Apoio ao PRODER, a confirmação pela 
Assembleia Municipal do interesse para a população da referida operação; --------------------  
TRÊS: Ser de significativo interesse para a população de Santiago do Cacém a execução da 
Operação referida na medida em que------------------------------------------------------------------  
a) O nome da cidade de Santiago do Cacém se tornou indissociável do nome de Manuel da 
Fonseca, justificando que, no momento em que se festeja o seu Centenário, se dê a conhecer 
aos munícipes e aos visitantes a obra do escritor santiaguense e os seus lugares, 
inscrevendo-a na geografia da cidade, de modo a que a sua obra perdure no tempo e no 
espaço, para as gerações futuras;-----------------------------------------------------------------------  
b) Manuel da Fonseca e a sua obra constituem elementos do património imaterial de 
Santiago do Cacém e contributo para o conhecimento de Santiago do Cacém sobre si 
próprio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Santiago do Cacém: CIDADE D’ESCRITA contribui, simultaneamente, para a promoção 
e valorização económica dos espaços rurais, para a promoção do património de Santiago do 
Cacém, bem como para a afirmação do Município como destino cultural no quadro regional 
e nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação “Alvalade – Imagens de uma História” ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Planeamento e Qualidade ----------------------------  
PROPOSTA: UM: Aprovar o Protocolo de parceria a celebrar entre a Câmara Municipal e 
a Junta de Freguesia de Alvalade no âmbito da candidatura da operação “Alvalade - 
Imagens de uma História”,  a apresentar ao abrigo do Aviso de Abertura de Concurso nº 1, 
nos termos do Regulamento de aplicação da Acção 3.2.1. – “Conservação e Valorização do 
Património Rural”, do PRODER;----------------------------------------------------------------------  
DOIS: Aprovar a candidatura da operação “Alvalade - Imagens de uma História”, conforme 
memória descritiva; --------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Aprovar submeter à Assembleia Municipal a declaração do interesse para a 
população da operação “Alvalade – Imagens de uma História. -----------------------------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e dez, 
ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:UM - Ser necessária, para efeitos de Pedido de Apoio ao PRODER, a 
confirmação pela Assembleia Municipal do interesse para a população da referida operação; 
DOIS - Ser de significativo interesse para a população de Alvalade a execução da Operação 
referida, na medida em que se enquadra na estratégia de intervenção no património cujo 
objectivo global é “Valorizar o património enquanto factor de identidade cultural e de 
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atracção de residentes, visitantes e turistas e instrumento de dinamização da actividade 
económica do Município”.------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Festa dos Vizinhos 2011, em Vila Nova de Santo André -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidentes --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba de 800€ (oitocentos euros) para a Junta de Freguesia de 
Santo André, para apoio a despesas inerentes à organização da 6ª Edição da Festa dos 
Vizinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Trata-se de uma iniciativa com grande relevância para Vila Nova de 
Santo André, que a Junta de Freguesia vem promovendo todos os anos, desde 2006 com 
grande adesão da população, associações, clubes, comerciantes e outras entidades;-----------  
b) A Junta de Freguesia de Santo André considera que os objectivos propostos foram 
sempre alcançados, com a motivação da população para o convívio e a partilha; --------------  
c) A Cidade de Vila Nova de Santo André, reúne características para o sucesso da 
iniciativa, podendo mesmo alcançar níveis de projecção equivalentes aos das grandes 
cidades, contribuindo desta forma para uma maior divulgação do Município de Santiago do 
Cacém; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) A Junta de Freguesia de Santo André propõe-se, mais uma vez realizar a 6ª Edição da 
Festa dos Vizinhos, constituindo-se como entidade organizadora; -------------------------------  
e) Ao abrigo da alínea b), do nº 6, do artº 64 da Lei 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11/01. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias observou que considerava 
desnecessário o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo André explicitar que o 
convite era somente para os Vereadores Permanentes. --------------------------------------------  
Acrescentou ter registado com agrado o convite da Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo, para participar nas festas daquela Freguesia. ---------------------------------------------  
Os Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos também expressaram o seu agrado 
pelo convite da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. ----------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos 
foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Aprovamos a iniciativa em causa mas 
lamentamos que a Junta de Freguesia de Santo André exclua os Vereadores não eleitos pela 
CDU desta efeméride. -----------------------------------------------------------------------------------  
Tal atitude reflecte a descriminação lamentável que a Freguesia faz entre eleitos que o são 
por vontade do povo. ------------------------------------------------------------------------------------  
Há pessoas que ocupam cargos públicos e que pela sua atitude demonstram não estar à 
altura das suas responsabilidades.” --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA SERRA ----------------  
ASSUNTO: Apoio financeiro para intervenções na Freguesia de S. Francisco -----------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco-----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferência de verba para a Junta de Freguesia de S. Francisco da Serra no 
valor de 17.360,00€ (dezassete mil trezentos e sessenta euros) para apoio à concretização 
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de algumas obras com o valor global de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros) e cuja 
competência é da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------  
- Sanitários Públicos do Roncão; ----------------------------------------------------------------------  
- Arranjos Exteriores junto ao Polidesportivo de Ar Livre da Cruz de João Mendes; ---------  
- Arranjos Exteriores junto ao Salão de Festas da Cruz de João Mendes; -----------------------  
- Reparação do Campo de Futebol Deodato Rocha.-------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM: As duas autarquias mantêm relações de cooperação que 
permitem ser a Junta de Freguesia a desenvolver inúmeros trabalhos que são da 
competência da Câmara Municipal. Nesta perspectiva é prática do município proceder a 
alguma descentralização de competências no sentido de encontrar soluções mais céleres e 
eficazes na resolução dos problemas das populações. ----------------------------------------------  
DOIS: É da competência da Câmara Municipal, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, nos termos da alínea b) do nº 6 do 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações da 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 4 Associações Humanitárias 
de Bombeiros --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número sessenta de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar as minutas de Protocolo a celebrar com:---------------------------------  
1. Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém; ----------------------  
2. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André; ------------------------  
3. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Cercal;--------------------------------  
4. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvalade------------------------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e 
onze, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. A segurança, protecção e socorro ás populações do 
Município de Santiago do Cacém exige planeamento, cooperação e eficácia nas 
intervenções de todos os agentes da protecção civil municipal, nomeadamente dos Corpos 
de Bombeiros; --------------------------------------------------------------------------------------------  
2. As Associações Humanitárias de Bombeiros, prestam serviços permanentes no âmbito da 
protecção civil, no socorrismo e no combate a incêndios urbanos e florestais, na sua área de 
intervenção; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Com a celebração dos Protocolos pretende-se definir as formas de colaboração entre o 
Município de Santiago do Cacém e as respectivas Associações Humanitárias dos 
Bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O previsto no artigo 46º da Lei nº 27/2006, de 03.07, 
que aprova as Bases da Protecção Civil, no artigo 64.º, n.º 4, alínea b), no artigo 68º, nº 1, 
alínea z), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
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ASSUNTO: Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com António Dâmaso Chainho. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de 
Santiago do Cacém e António Dâmaso Chainho contrato de prestação de serviços, com a 
duração de seis meses, tacitamente renovável, e tem por objecto ministrar aulas de guitarra 
portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; -------------------  
c) O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
d) O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro; -------------------------------------------------  
e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 4.500,00, conforme informação de 
cabimento;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) O prestador de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social.------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a 
chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação 
de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara -----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com Manuel Domingos. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de 
Santiago do Cacém e Manuel Domingos contrato de prestação de serviços, com a duração 
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de seis meses, tacitamente renovável, e tem por objecto ministrar aulas de guitarra 
portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; -------------------  
c) O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
d) O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro; -------------------------------------------------  
e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 4.500,00, conforme informação de 
cabimento;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) O prestador de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social.------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a 
chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação 
de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no Mapa de Pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 10/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e 
não ocupado no mapa de pessoal, na Divisão de Ambiente e Saneamento Básico, em regime 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para a actividade de Exploração de Sistemas. ---------------------------------------  
 - Através da utilização da reserva de recrutamento; ------------------------------------------------  
 - E em caso de impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho 
por trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, por 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.---------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. A existência de reserva de recrutamento em resultado de 
procedimento concursal comum para contratação por tempo indeterminado de quatro 
Assistentes Operacionais (Operador de Central), cuja lista de ordenação final foi 
homologada, por despacho da Sr.ª Vereadora, com competência delegada na área dos 
Recursos Humanos, em 12.10.2010. ------------------------------------------------------------------  
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2. Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, 
considerar relevante interesse público no recrutamento tendo em conta: ------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da actividade de 
Exploração de Sistemas; --------------------------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar as funções;-------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2010 – 619 trabalhadores; - Ano de 2009 – 
622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 trabalhadores. --------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a 
verificar-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de 
opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 
especial, considerando os princípios de eficiência, racionalização e economia que devem 
presidir à actividade municipal. ------------------------------------------------------------------------  
Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril,  art.º 9 e 10º da 
Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho e art.º 43 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a 
chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação 
de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Celebração de Contrato de Prestação de Serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contrato de 
prestação de serviços, para assegurar a limpezas de praias, no período de 01 de Junho de 
2011 a 18 de Setembro de 2011. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) Necessidade de assegurar a limpeza de praias, 
nomeadamente nas praias da Costa e Lagoa de Santo André, na Praia da Fonte do Cortiço e 
na Praia do Porto das Carretas. -------------------------------------------------------------------------  
b) O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
c) Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste 
directo simplificado, nos termos do art.º 112 e 113 e art.º 128 e 129 do Código dos Contrato 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as devidas 
alterações; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro; -------------------------------------------------  
e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 3.040,00, conforme consta na informação 
em anexo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm vindo a 
chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de contratação 
de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos actuais funcionários da autarquia.” ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Plano de Intervenção no Património do Município -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Divisão de Planeamento e Qualidade --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM: Aprovar o Plano de Intervenção no Património do Município, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e doze, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
DOIS: Submeter o Plano de Intervenção no Património do Município à Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: UM - Ser o Património, material e imaterial, do Município 
de Santiago do Cacém um ponto forte para a estratégia de diversificação da actividade 
económica do Município; -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Ser o Património um elemento fundamental para a identidade de uma população e 
um importante contributo para a reflexão de uma comunidade sobre si própria e sobre os 
respectivos futuros; --------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Desde há muito ter o Município de Santiago do Cacém vindo a desenvolver uma 
estratégia de valorização do património; -------------------------------------------------------------  
QUATRO: Ser importante a explicitação das estratégias de intervenção no Património do 
Município de Santiago do Cacém, com vista a mobilizar as vontades dos diferentes agentes 
e a permitir a articulação entre as intervenções destes agentes e as do Município;-------------  
De direito: UM - Em conformidade com a alínea a) do nº 3 do artigo 53º e a alínea a) do nº 
2 do artigo nº 64º da Lei nº 169/ 99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela 
Lei nº 5 – A/ 2002, de 11 de Janeiro;------------------------------------------------------------------  
DOIS - Em conformidade com a alínea b) do nº 1 e alínea d) do nº 2, ambos do Artigo 20º 
da Lei 159/ 99, de 14 de Setembro.--------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
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Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Os Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, declararam que o seu sentido de voto se devia ao facto de não terem tido 
condições para analisar o documento.-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2011 – Programa ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André e Santiago do Cacém --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 95/DEASS/2011 com o processo – 30.7. Programas e 
Iniciativas do serviço de Educação --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial 
da Criança 2011, que se realizará nos dias 31 de Maio e 1 de Junho do corrente ano e da 
estimativa de custos da iniciativa, que se prevê ser de 8.200,00 € (oito mil e duzentos euros) 
com IVA incluído. ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos 
euros) para a AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato) referente à organização da 
iniciativa para comemorar o Dia Mundial da Criança.----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------  
Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada 
pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA Nº 4 DE VILA NOVA 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Evento Recreativo – Apoio/Isenção de Taxas-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 106/DEASS/2011 – 30 Área Transversal do Serviço de 
Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “Arraial Popular” promovido pela Associação de 
Pais, através da isenção do pagamento de taxas -  relativas às Licenças de Ruído e de 
Actividades Recreativas em recinto aberto (nº 2 do Regulamento Municipal de Taxas). -----  
FUNDAMENTOS: Apoiar a realização da actividade proposta pela Associação, 
considerando o fim social e educativo a que se destina.--------------------------------------------  
É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 
2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Preço a cobrar pela atribuição de compostores para implementação de 
projecto-piloto de compostagem doméstica no âmbito da comemoração do Dia do 
Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número sessenta e quatro de dois mil e onze da Divisão de 
Serviços Urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a disponibilização de compostores para a implementação de 
projecto-piloto de compostagem doméstica no âmbito da comemoração do Dia do 
Ambiente, mediante candidatura prévia e até ao limite dos 150 (Cento e Cinquenta) 
equipamentos, fixando o preço de venda em 5,00 €.------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Com diversas vantagens ao nível da protecção ambiental, a prática 
da compostagem comporta também, mais valias no domínio económico, pois permite 
reduzir os custos associados à deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos, promover 
formas alternativas de reciclagem e proporcionar a cada cidadão um papel activo e 
responsável na defesa do ambiente, pelo que o valor proposto surge como forma de 
responsabilização pela utilização adequada do equipamento para o uso a que se destina. ----  
2 - Ao abrigo da alínea j) 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: ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA --------------------  
ASSUNTO: Agradecimento – XXV Encontro Nacional de Professores de Geografia ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do E-mail enviado pela Associação de Professores de 
Geografia, onde agradecem todo o apoio dado pela Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém ao XXV Encontro Nacional de Professores de Geografia que decorreu entre 14 e 16 
de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FREGUESIA DE ERMIDAS SADO----------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência das Instalações do Bar e Balneários sitos no Jardim Público de 
Ermidas Sado. -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06-03.09/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: a) Aprovar a cedência a título gratuito do edifício do Bar e Balneários, sito 
no Jardim Público de Ermidas Sado, neste Concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 2505º da freguesia de Ermidas Sado, Freguesia de Ermidas Sado. -----------------------  
b) Autorizar a adaptação e a utilização do prédio para fins culturais de apoio à comunidade; 
c) Aprovar a Minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Freguesia de Ermidas Sado, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Junta de Freguesia de Ermidas. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Loja Móvel do Cidadão----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
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PROPOSTA: Que o Município reúna com os responsáveis governamentais competentes 
em razão da matéria, para averiguar das possibilidades de concretização de uma parceria 
que possa disponibilizar aos cidadãos residentes nas Freguesias do interior do Município 
serviços da responsabilidade da administração central e da administração local autárquica. -  
FUNDAMENTOS: O conceito de Loja do cidadão vingou no nosso país e permitiu aos 
cidadãos resolver um conjunto significativo de assuntos no âmbito da administração central 
num único local. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência desta experiência positiva importa avançar para um conceito ainda mais 
arrojado mas de consenso generalizado: as Lojas do Cidadão, de 2ª geração concentrando 
também serviços da administração local autárquica como forma de ir ainda mais ao 
encontro das necessidades das populações.-----------------------------------------------------------  
No âmbito da preocupação de servir melhor os cidadãos e de uma forma cada vez mais 
cómoda surge agora o conceito de Loja Móvel do Cidadão. Trata-se de um serviço a prestar 
através de uma carrinha onde os munícipes poderão tratar de serviços da ADSE, da Caixa 
Geral de Aposentações, reclamações do consumidor, informações sobre pedido de pensões 
ou abono de família, revalidação ou alteração da morada da carta de condução. Por 
marcação telefónica, é também possível tirar o cartão do cidadão ou o passaporte. -----------  
A par  destes serviços da administração central poderão e deverão ser prestados serviços da 
responsabilidade da administração local autárquica. Isso seria também positivo e desejável. 
Na semana passada, Palmela foi o Município escolhido para lançar esta experiência - piloto, 
da Loja Móvel do Cidadão mas importa que não se fique por aqui. ------------------------------  
Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------------------  
- A enorme extensão em área do nosso Município; -------------------------------------------------  
- A existência de inúmeras localidades dispersas no seu interior rural; --------------------------  
- O Índice de envelhecimento, sobretudo nas localidades mais rurais; ---------------------------  
- A inexistência de uma adequada rede de transportes públicos; ----------------------------------  
- Que o rendimento disponível dos idosos é reduzido; ---------------------------------------------  
- A necessidade de, em parceria e articulação com diversas instituições, economizar e 
partilhar recursos servindo cada vez mais e melhor os cidadãos; ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------  
Uma Abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão da proposta o Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias observou que o seu sentido de voto seria a abstenção, por uma questão de princípio, 
dado que sempre lhe fez alguma confusão a criação das lojas do cidadão, quando existem 
repartições públicas dos diferentes sectores, não percebendo porque não se optava por 
modernizar e melhorar o funcionamento daquelas repartições, para responderem com maior 
eficácia aos cidadãos em vez de se estar a criar mais uma estrutura administrativa. -----------  
Mais esclareceu não discordar que seja facilitada a vida dos cidadãos com um atendimento 
de proximidade, daí ter concordado com a Unidade Móvel de Saúde, a qual lhe pareceu ser 
da maior importância para as populações, o mesmo não acontecendo com outras unidades 
móveis, cujos resultados práticos não são visíveis. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente observou que no Memorando que o Governo assinou com a Troika 
está prevista a redução significativa dos serviços da Administração Central, sendo que uma 
das estruturas abrangida será as lojas do cidadão. ---------------------------------------------------  
Mais observou conhecer somente uma experiência da unidade móvel proposta, sendo que o 
município que a adoptou, recomendou a outros municípios para não avançarem com o 
processo sem que tenham devidamente assegurada a comparticipação da Administração 
Central.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Observou ainda que o Município tem uma experiência positiva na prestação de serviços à 
população, de forma desconcentrada, como é exemplo o Gabinete Municipal de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que não custava nada tentar conversar sobre o assunto, mas só depois do novo 
Governo estar constituído. ------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que esta questão deverá ser vista também com as Juntas de Freguesia. ----------  
Recordou ainda que a Administração Central, através da Agência para a Modernização 
Administrativa, se desinteressou da instalação da Loja do Cidadão, em Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que concordavam que o assunto fosse tratado 
depois das eleições de cinco de Junho.----------------------------------------------------------------  
Mais referiu que em qualquer parceria cada um deverá contribuir com a sua parte. -----------  
Relativamente ao acordado com a Troika, referiu não ter dúvidas de que os gastos têm que 
ser reduzidos, não sabendo se as medidas não passarão pelo encerramento de outros espaços 
públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que o conceito que presidiu à criação das lojas do cidadão teve a ver 
com a necessidade de criação de um serviço de proximidade e acessibilidade, de forma a 
permitir o tratamento de vários assuntos num só local.---------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e quarenta 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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