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ACTA NÚMERO QUARENTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E ONZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao vinte dias do mês de Outubro de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
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 e Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de se efectuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta nº 39, de 
reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção 
do Senhor Presidente por não ter estado presente.---------------------------------------------------  
---------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA 
SAÚDE----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que naquela reunião que teve lugar no Ministério 
da Saúde, no passado dia treze do mês em curso, na qual participou acompanhado do 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e dos senhores presidentes das juntas de 
freguesia de Santo André, S. Francisco da Serra e S. Bartolomeu da Serra, onde foram 
encerradas Extensões Saúde, expuseram a difícil situação de cuidados de saúde que se vive 
no Município, o qual, em pouco tempo, ficou com menos nove médicos (quatro 
aposentados, dois transferidos, dois com contratos não renovados e uma médica com baixa 
prolongada). Situação que se irá agravar com a saída dos médicos Cubanos, cujos contratos 
terminam no final do ano em curso. -------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, neste momento, são cerca de sete mil os utentes sem médico de família, 
no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que para além das Extensões de Saúde encerradas recentemente, paira no 
ar o espectro de mais encerramentos, nomeadamente em Ermidas, Alvalade e S. Domingos, 
o que é inaceitável. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que foi igualmente transmitido ao Senhor Secretário de Estado que se 
discordava desta situação, para a qual o Ministério teria de encontrar uma saída. Mais 
referiu que informaram que há uma médica que gostaria de exercer a sua profissão em 
Santiago, e que outra médica que está afecta a Beja, mas que exerce no Centro de Saúde, 
queria continuar em Santiago do Cacém. Transmitiram ainda que eram necessários, pelo 
menos, mais cinco médicos. ----------------------------------------------------------------------------  
Informou também que o Senhor Secretário de Estado lhes transmitiu que a situação era 
gravíssima no País em geral e no Município, em particular, dado que havia um défice 
significativos de médicos, acrescentando que iriam procurar alternativas, as quais seriam 
comunicadas ao Município pelo novo responsável da Administração Regional de Saúde do 
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Alentejo que vai ser nomeado em breve, tendo acrescentado que o encerramento de 
Extensões de Saúde não era uma opção política do Ministério e que só o fariam quando 
tivesse mesmo que ser. ----------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que os presidentes das Juntas de Freguesia colocaram com acutilância as 
situações concretas que as pessoas têm de enfrentar. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
Outubro do corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.197.706,86 € (um milhão cento e noventa e sete mil 
setecentos e seis euros e oitenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 244.903,60 € (duzentos e quarenta e quatro mil 
novecentos e três euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.288,79 € (três mil, 
duzentos e oitenta e oito euros e setenta e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. --------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
Dois – Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64 da Lei 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 – Plano Tecnológico da Educação--------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: DPQ ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Resolução do Protocolo de parceria entre a CIMAL e os Municípios de 
Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira no âmbito da candidatura Economia Digital 
e Sociedade do Conhecimento – Centros Escolares do Alentejo Litoral, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e dezoito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Um – Ter sido deliberada em reunião de Câmara de 5 de 
Maio do ano corrente a aprovação da Minuta de Protocolo supra, aprovada em reunião do 
Conselho Executivo da CIMAL de 19 de Janeiro de 2011; ----------------------------------------  
Dois – A situação económico-financeira do País e as previsões da respectiva evolução 
aconselharem a reconsideração das actividades municipais tendo em conta a respectiva 
prioridade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Três – Nenhuma prestação ter sido efectuada ao abrigo do Protocolo em questão, nele não 
estarem previstas disposições específicas sobre a forma de resolução, nem esta representar 
qualquer prejuízo para qualquer dos contraentes; ---------------------------------------------------  
Quatro – Ser competência da Câmara Municipal a deliberação sobre actos administrativos 
relativos à participação do Município em projectos e acções de cooperação com outras 
entidades públicas, privadas ou cooperativas no âmbito do apoio a actividades de interesse 
municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: Um – Artigo 64 nº 4 alínea f) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137 do Código de Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol – 1ª 
Revisão de Preços Provisória. ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e dez e informação número cento e 
quarenta e quatro de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o cálculo da 1ª revisão de preços provisória no valor de 
9.581,35 € acrescido de IVA (574,88 €), que perfaz um total de 10.156,23 € (dez mil cento 
e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos), documento que é dado como reproduzido 
na presente acta com o número duzentos e dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de 
apenas se encontrarem publicados os índices até ao mês de Março de 2011. -------------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 12.-------------------------------------------------------------  
A facturação deverá ser de acordo com o seguinte e conforme previsto em PPI:---------------  
1 – Requalificação Urbana do Bairro Pôr-do-Sol, com o objectivo 3.3.1.1.2, projecto 
2009/092 correspondendo a um valor de 2.603,84 €, acrescido de IVA (156,23 €) que 
perfaz um total de 2.760,07 € (dois mil setecentos e sessenta e euros e sete cêntimos);-------  
2 – Requalificação Urbana do Bairro Azul, com o objectivo 3.3.1.1.2, projecto 2009/094, 
correspondendo a um valor de 1.664,02 €, acrescido de IVA (99,84 €) que perfaz um total 
de 1.763,86 € (mil setecentos e sessenta e três euros e oitenta e seis cêntimos); ---------------  
3 – Requalificação Urbana do Bairro da Atalaia, com o objectivo 3.3.1.1.2, projecto 
2009/089, correspondendo a um valor de 5.313,49 €, acrescido de IVA (318,81 €) que 
perfaz um total de 5.632,30 € (cinco mil seiscentos e trinta e dois euros e trinta cêntimos); -  
Dois – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e clausula 38ª do caderno de encargos.  
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 
cento e quarenta e oito de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes – 1ª Revisão de Preços 
Provisória. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e dez e informação número cento 
e quarenta e nove de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.-------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da 1ª revisão de preços provisória no valor de 
12.412,01 € acrescido de IVA (744,72 €), que perfaz um total de 13.156,73 € (treze mil 
cento e cinquenta e seis euros e setenta e três cêntimos), documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e vinte, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de 
apenas se encontrarem publicados os índices até ao mês de Março de 2011. -------------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 12.-------------------------------------------------------------  
A facturação deverá ser de acordo com o seguinte e conforme previsto em PPI, com o 
objectivo 3.3.1.1.2, projecto 2009/096. ---------------------------------------------------------------  
Dois – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e clausula 38ª do caderno de encargos.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Renda do Bar das Piscinas Municipais de Santiago do Cacém ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 25/7 com a informação nº 83/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a não cobrança de 2 meses de renda do Bar das Piscinas Municipais 
de Santiago do Cacém referente a Agosto e Setembro.---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Considerando a época de Férias e Manutenção das Piscinas Municipais 
de Santiago do Cacém, as mesmas encerraram ao público entre 23 de Julho e 20 de 
Setembro de 2011, período no qual não foi possível a abertura do Bar. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 0225/DEASS/2011 de 06/10/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros 
e material escolar às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que é dado como reproduzido 
na presente acta com o número duzentos e vinte e um, ficando arquivado na pasta anexa ao 
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livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 25.08.2011 e de 
15.09.2011, relativa ao assunto em epígrafe, respeitantes à criança e aos alunos constantes 
da listagem do anexo II, pelo facto de terem sido entregues declarações do Centro de 
Emprego, com indicação da situação de desemprego dos progenitores e a remessa de novo 
boletim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e/ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes no anexo I e II a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 25,00 € (vinte e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 62,50 € 
(sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 37,50 € 
(trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 200,00 € (duzentos 
euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
alínea e), do nº 1, do art. 4º e nº 1 alínea a) e c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec-Lei n.º 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009 de 17 de 
Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: NUCLISOL JEAN PIAGET – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, A INTEGRAÇÃO E A SOLIDARIEDADE.- - 
ASSUNTO: Isenção do pagamento das taxas urbanísticas referentes à admissão da 
Comunicação Prévia n.º 271/2010. ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro 298 Fogos (Bairro das Panteras) – Vila Nova de Santo André.  
REFERÊNCIA: Comunicação Prévia n.º 271/2010 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 1049 de 31/03/2011.------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Isentar o pagamento das taxas referentes à emissão da Certidão de Admissão, 
no valor de 627,72€ (seiscentos e vinte e sete euros e setenta e dois cêntimos).----------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento de taxas estão 
isentas de pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações forem destinadas a 
utilização própria, “as associações culturais, desportivas, recreativas ou outras que, na área 
do Município, prossigam fins de relevante interesse público”. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO-----------------------------------------------------------------------------------------  
EONÓMICA CRL. ------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 0731.004918.393 da Caixa Geral de 
Depósitos S.A, para o valor de 221 900,00 € (Duzentos e vinte e um mil e novecentos 
euros ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Chesandré – Vila Nova de Santo André -------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 03/2007 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 2817 de 13.09.2011 ------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 0731.004918.393 da Caixa Geral 
de Depósitos S.A, com o valor ainda cativo de 496.500,00 € (quatrocentos e noventa e seis 
mil e quinhentos euros) referente a obras de urbanização no loteamento Municipal da 
Chesandré, cujo valor inicial era de 816.600,00 € (oitocentos e dezasseis mil e seiscentos 
euros), ficando cativo o valor de 221 900.00 € (duzentos e vinte e um mil e novecentos 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi 
prestada a garantia bancária n.º 0731.004918.393 da Caixa Geral de Depósitos S.A, no 
valor de 816.600,00 € (oitocentos e dezasseis mil e seiscentos euros). --------------------------  
Por deliberação de Câmara de 16.06.2011 foi a mesma reduzida ficando cativo o valor de 
496.500,00 € (quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos euros). ---------------------------  
Na sequência do requerimento apresentado pela Chesandré em 13.09.2011, para nova 
redução da garantia bancária, deslocou-se ao local uma comissão de vistorias a fim de 
examinar as obras de urbanização executadas, tendo verificado o seguinte: -------------------  
As infra-estruturas que se destinam à gestão da Câmara municipal, como sejam 
arruamentos, e rede de águas residuais domésticas e rede de águas pluviais, encontram-se 
concluídas em condições de recepção, à excepção dos arranjos exteriores. --------------------  
Quanto às restantes infra-estruturas, rede eléctrica, rede de telecomunicações, rede de gás e 
rede de abastecimento de água potável, encontra-se em falta a apresentação dos certificados 
de aceitação emitidos pelas respectivas entidades responsáveis. ----------------------------------  
Pelo exposto e em conformidade com a alínea b) do nº 4 do artº 54º do Decreto Lei 555/99, 
de 16/12 na actual redacção, considera-se que estão reunidas as condições para a redução da 
garantia bancária ficando cativo o valor de 221 900,00 € (Duzentos e vinte e um mil e 
novecentos euros) relativos às obras em falta no loteamento. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Aprovação da abertura da discussão pública do loteamento Municipal nº 
04/2011 –Loteamento Municipal do Espadanal – Cercal do Alentejo. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Espadanal – Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 4/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento n.º 4/2011, área 
a desanexar do prédio descrito na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o n.º 864/19930413 e inscrito na matriz sob parte do artigo 85º, secção Q da freguesia 
de Cercal do Alentejo, para constituição de 24 lotes, sendo o lote 1 destinado a 
equipamento de utilização colectiva , nomeadamente piscinas de ar livre, com edifícios de 
apoio e os restantes lotes destinados a habitação unifamiliar em banda, conforme memória 
descritiva e planta síntese anexas. ---------------------------------------------------------------------  
Dois – Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e 
comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para 
discussão pública, estando o mesmo disponível na DOGU (Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística) na sede do Município e na Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. --  
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovida pela 
autarquia local em área não abrangida por Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor nos 
termos do n.º 5, art.º 7.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na sua actual 
redacção, deve a mesma ser submetida a discussão pública, cujos períodos de anúncio e 
duração são respectivamente 8 (oito) e 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 77.º do 
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Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
46/2009, de 20 de Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Participação dos Munícipes na Elaboração dos Documentos Previsionais 
2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: Que, na elaboração da proposta de documentos previsionais para 2011, a 
Câmara Municipal faça aplicar o modelo de “ orçamento participado “ que já foi aplicado 
no Município, da autoria da maioria que tem vindo a governar, em ordem a que as 
populações sejam, minimamente, ouvidas em tão importante momento da vida municipal. -  
FUNDAMENTOS: Considerando que: --------------------------------------------------------------  
- O envolvimento das populações no processo de decisão autárquica genericamente 
considerado é um caminho que deve ser aperfeiçoado e intensificado; -------------------------  
- A participação dos munícipes na elaboração dos documentos previsionais em particular é 
uma mais valia no sentido da identificação das actuais necessidades das populações; --------  
- A seu tempo apresentámos um modelo de “Orçamento Participado” que foi rejeitado pela 
actual maioria, o que torna ineficaz a sua reapresentação; -----------------------------------------  
- O modelo em causa visava aperfeiçoar um outro, da autoria da maioria, que o nosso 
Município já experimentou; ----------------------------------------------------------------------------  
- Em nosso entender, pese embora esse não seja o melhor modelo, julgamos ser preferível a 
sua aplicação a não termos modelo nenhum;---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada a proposta -------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a contra, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do PS foi apresentada a 
seguida declaração de voto: “A seu tempo apresentámos uma proposta de orçamento 
participado para aperfeiçoar o modelo que a maioria, no passado, chegou a executar. 
Escusado será lembrar que a proposta em causa foi rejeitada.-------------------------------------  
Com a mesma preocupação de envolvimento dos cidadãos no processo de decisão 
propusemos hoje que, pelo menos, o modelo já experimentado fosse aplicado na elaboração 
dos documentos previsionais para 2012.--------------------------------------------------------------  
A nosso ver, trata-se de um modelo que carece de melhorias, que tem estado moribundo 
mas, ainda assim, seria melhor a sua aplicação a não termos o envolvimento da população 
em tão importante momento da nossa vida colectiva. ----------------------------------------------  
Também aquela proposta foi rejeitada. A cdu rejeitou, em tempos, o nosso contributo de 
aperfeiçoamento e rejeitou hoje o seu próprio modelo.---------------------------------------------  
A tentação de recusar quase tudo quanto é proposto pela oposição é tal que a maioria 
chegou a este ponto de desprezar o modelo que ela própria elaborou, em tempos executou e 
que defendia como exemplar. --------------------------------------------------------------------------  
E de pouco valerá fazer referência ao facto das transferências do Estado para o Município 
irem sofrer uma quebra significativa em 2012. Talvez esse deva até ser um factor que 
sugere uma necessidade acrescida de discutir as opções do Município cara a cara com os 
cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mas o que é facto é que isso não irá acontecer. Estamos pois perante uma atitude, no 
mínimo, surrealista. Uma atitude que poderia até ser considerada engraçada não fora a 
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gravidade que encerra. Não fora o facto de se tratar da violação grosseira por parte da cdu 
de compromissos assumidos com as populações em período eleitoral. --------------------------  
A forma como a maioria votou a presente proposta tem o condão de, mais uma vez, 
demonstrar à exaustão a pouca relevância que tem para si a palavra dada às populações. ----  
A maioria não só não cumpre os seus compromissos com forte dimensão financeira 
procurando desculpar a sua incompetência e tentando transferir a sua responsabilidade para 
terceiros, como também se revela incumpridora quando fazer o que se comprometeu não 
envolve meios financeiros mas apenas vontade política, como é o caso da proposta agora 
rejeitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para que se perceba que não estamos a defender nada de extraordinário que outros não 
façam vejamos o que acontece em outros municípios: ---------------------------------------------  
- O Município de Castro Verde – cdu – “…prepara orçamento de 2012 nas freguesias”. -----  
Ver para o efeito o jornal on line correio Alentejo, cuja cópia da notícia se junta como doc.1 
e faz parte integrante da presente acta. ----------------------------------------------------------------  
- Para termos bem presente que o montante a receber em cada ano não deve ser indicado 
como factor impeditivo veja-se a variação no montante das transferências do Estado para o 
nosso Município e para o Município de Castro Verde, com uma diferença a nosso favor no 
valor de 5.716.068,00€, conforme doc.2 e 3 que se juntam e fazem também parte integrante 
da presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Bem sabemos que os valores não devem ser comparáveis em absoluto pois também os 
respectivos municípios não são distintos.-------------------------------------------------------------  
Mas fica bem à vista a importância que neste particular se dá ou não se dá às populações. --  
No nosso Município e no actual mandato, a propalada preocupação da cdu com a 
participação dos cidadãos no processo de decisão municipal não passa de uma promessa 
para ganhar votos e sem qualquer intenção de vir a ser cumprida. -------------------------------  
Em suma, ao apresentarmos a actual proposta fizemos mais uma vez a nossa parte na 
demonstração das insuficiências e incongruências da gestão cdu no nosso Município. A seu 
tempo, caberá aos cidadãos retirar as devidas ilações”. --------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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