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ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E ONZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao três dias do mês de Novembro 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, 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, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a acta número 
quarenta e um, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 
Senhor Presidente, por não ter estado presente.------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------- 
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS-----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que irá submeter novamente à Câmara Municipal o processo 
de concurso para o sistema de aquecimento das Piscinas Municipais, dado que no 
desenvolvimento do mesmo surgiram problemas graves e complicados, os quais deverão 
servir de reflexão, relativamente a matérias que são presentes à Câmara Municipal para 
deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que no âmbito daquele processo foi aprovado pela Câmara Municipal a 
abertura de concurso público para instalação de um sistema de aquecimento das piscinas 
municipais através do sistema de pelletes, com base no Caderno de Encargos elaborado na 
Câmara Municipal, o qual compreendia nomeadamente, a colocação de dois silos e duas 
caldeiras, a instalar tendo em conta o equipamento existente, acrescentando que na análise 
do projecto com a empresa a quem foi adjudicado se verificou que o equipamento previsto 
não cabia no espaço existente, porque não foram tidas em conta as escadas, não sendo 
possível concretizar o projecto por questões de segurança resultantes daquela 
condicionante, o que foi aferido numa reunião com os técnicos daquela Empresa. Mais 
referiu que perante estes factos terão que ser tomadas medidas que passam pela anulação do 
concurso e a análise de outras opções. ----------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o assunto está a ser analisado na Divisão Jurídica e que a empresa 
Aqueciliz tem colaborado no sentido de se encontrar a melhor solução para a resolução do 
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o Senhor Presidente reconheceu na sua 
exposição os erros técnicos do projecto, os quais deverão ser corrigidos. Acrescentou que os 
impactos ambientais e visuais dos silos previstos também eram negativos.---------------------  
Mais referiu que a opção por um sistema misto, com a redução do gás e a colocação de 
painéis solares, seria, em sua opinião, o que melhor serviria os interesses do Município, 
como defendeu desde que tomou conhecimento do processo, fundamentado no estudo 
técnico alternativo que na altura apresentou.---------------------------------------------------------  
Referiu ainda a sua disponibilidade para colaborar no sentido da procura da melhor opção. -  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que, aquando da discussão do assunto em 
reunião de Câmara, só tinha chamado a atenção para o impacto visual dos silos, não 
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levantando o problema da sua instalação, dado que não conhecia o espaço. Acrescentou 
achar estranho que o Técnico que elaborou o projecto não tenha acautelado algo que era 
elementar, levando a Autarquia a perder dinheiro e ao atraso na concretização do mesmo, 
considerando que se trata de uma situação lamentável, porque as decisões da Vereação são 
alicerçadas em pareceres técnicos nos quais a mesma tem que acreditar.------------------------  
Mais referiu que, tendo em conta os desenvolvimentos do processo, não ficava 
surpreendido com a situação, embora desconhecesse que o espaço não era suficiente, 
acrescentando que há males que vêm por bem e que neste caso é preciso recuar, 
considerando ainda que a empresa adjudicatária agiu de forma correcta.------------------------  
Referiu ainda que, independentemente da opção que vier a ser adoptada, à partida, concorda 
com o sistema defendido pelo Senhor Vereador Óscar Ramos, ficando a aguardar o estudo 
alternativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que já há cerca de oito dias atrás se falava nesta 
situação, acrescentando que será de alterar as decisões sempre que se verifique que as 
mesmas não vão de encontro ao interesse público.--------------------------------------------------  
Mais referiu que era necessário proceder a uma reavaliação da decisão tomada, 
concordando que sejam estudadas soluções alternativas, para que se possa optar pela 
melhor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que a deliberação tomada no âmbito deste processo 
teve como base um estudo que continha erros técnicos, elaborado por um Técnico com 
experiência, no qual se confiou. Acrescentou que nunca se devia ter chegado à situação a 
que se chegou, informando que o assunto está a ser analisado internamente, e que agora era 
necessário procurar uma solução alternativa. --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda sobre este assunto que os eleitos decidem com base em 
pareceres técnicos, muitas vezes discutíveis, e que, no caso em apreço, houve o cuidado de 
chamar o técnico a uma reunião de Câmara, para expor, fundamentar e dar explicações 
sobre o projecto, que o mesmo continua a defender, quando o que está em causa é um erro 
técnico que não permite a sua concretização, e não o sistema proposto. ------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 
550 – ACOLHIMENTO A MIRÓBRIGA --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra às munícipes presentes na Sala de Sessões, 
Senhora Ana Isabel Martins e Senhora Anabela, cujo acesso às suas residências è através 
daquela via. A Senhora Ana Isabel referiu que vinham solicitar esclarecimentos sobre a 
interrupção das obras, há cerca de quinze dias, sem qualquer aviso aos utentes, e criando 
um grande problema às pessoas que utilizam diariamente aquela via, dado que a mesma se 
encontra intransitável, quer para viaturas quer para peões. Acrescentou que o problema não 
era somente para os moradores do Bairro dos Celões e para os que residem perto daquela 
via, porque se trata de uma zona importante da Cidade, tendo em conta o Património ali 
existente. Mais referiu que aquela obra criou muitas expectativas na população residente e 
não só, a qual agora se confronta, não sabendo por quanto tempo, com a péssima situação 
criada com o abandono das obras. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente começou por referir que a Câmara Municipal considerou aquela obra 
prioritária, por se tratar de um eixo importante da Cidade, de acesso às Ruínas Romanas de 
Miróbriga, que carecia de um projecto que foi desenvolvido pela Câmara Municipal, 
contemplando todas as infraestruturas inerentes, para cuja concretização foi apresentada 
candidatura aos Fundos Comunitários e aberto Concurso Público. Acrescentou que a obra 
com um custo de cerca de um milhão de euros foi adjudicada à empresa Guedol, à qual já 
tinham sido adjudicadas outras obras no Município, quer pela Câmara Municipal, quer por 
entidades da Administração Central. ------------------------------------------------------------------  
Mais informou que ao se aperceber de uma redução dos trabalhos naquela via, contactou, de 
imediato, o Director Executivo da empresa, para agendar uma reunião, a qual teve lugar na 
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Sede do Município, onde expôs as suas preocupações com o andamento da obra, tendo 
aquele responsável informado que tinha havido uns contratempos, mas que já tinham sido 
ultrapassados e que agora estava tudo bem. Acrescentou que, entretanto, a Câmara 
Municipal procedeu a um pagamento de cento e vinte mil euros. Contudo, passado pouco 
tempo, foi contactado por um subempreiteiro a quem aquela empresa passou cheques pré-
datados, os quais não tinham provisão, ficando também a saber que estaria em curso um 
processo de insolvência da mesma. Pelo que, contactou novamente o Director Executivo da 
Guedol, o qual o informou que era o seu último dia na empresa, sugerindo que falasse com 
o Dr. Tomás Oliveira, o qual confirmou o pedido de insolvência e informou que estavam 
dispostos a proceder à cessão da posição contratual.------------------------------------------------  
Informou ainda que a Câmara Municipal, enquanto dona da obra, já manifestou 
disponibilidade para desenvolver os procedimentos legais e necessários para a resolução do 
problema, acrescentando que a responsabilidade pelo que está feito no terreno e pela 
segurança da obra é da empresa Guedol até final da tramitação do processo, o que se 
pretende o mais rápido possível. ----------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, no dia anterior à presente reunião, chegou à Câmara Municipal uma 
carta da empresa Guedol confirmando o processo de insolvência e formalizando a proposta 
de cessão da posição contratual. -----------------------------------------------------------------------  
Informou também que a Câmara Municipal aguardava aqueles e mais alguns elementos, 
para fazer um comunicado à população sobre a situação criada naquela via. -------------------  
A Senhora Ana Isabel Martins referiu esperar que a situação se resolva o mais depressa 
possível, acrescentando que a obra foi abandonada de qualquer maneira; deixaram 
máquinas, materiais e sinalização na via, as quais as pessoas tiveram de retirar, porque 
ameaçavam a segurança de quem por ali transitava. ------------------------------------------------  
Acrescentou que, não estando a empresa responsável a operar no terreno, a Câmara 
Municipal teria que se responsabilizar, pelo menos, pela regularização do piso, para 
permitir a circulação de viaturas. ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que a Câmara Municipal estava empenhada na resolução do 
problema o mais rapidamente possível, tendo também em conta os prazos de financiamento 
dos Fundos Comunitários, mas teria que ter algumas cautelas nos procedimentos dadas as 
questões jurídicas inerentes. ----------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Martins referiu que a sua sugestão relativamente à intervenção da Câmara 
Municipal ia no sentido de atenuar os problemas, porque haverá viaturas danificadas, 
esgotos entupidos com a terra arrastada pela água para os sumidouros, entre outras situações 
que serão motivo de reclamação por partes das pessoas afectadas. -------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que seria de uma equipa técnica da Câmara 
Municipal se deslocar ao terreno para avaliar os problemas existentes e ver a possibilidade 
de os minimizar, sem pôr em causa as questões da posse da obra.--------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender as preocupações das munícipes e 
perceber a urgência de pequenas intervenções, alertando para a necessidade do 
acompanhamento desta situação pelo Gabinete Jurídico, para acautelar a legalidade das 
medidas que possam vir a ser tomadas para minorar os problemas. ------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que gostaria que ficasse bem claro que não se pode falar numa 
situação de atrasos nos pagamentos relativamente àquela obra.-----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALVALADE  - INAUGURAÇÃO DE UM LAGAR DE AZEITE NO MONTE DO 
CARAPETAL -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve lugar, no dia vinte e oito de Outubro do ano em 
curso, a inauguração daquele equipamento, no Monte do Carapetal, freguesia de Alvalade, 
com a presença da Senhora Ministra da Agricultura. Investimento da empresa INNOLIVA, 
no montante de sete milhões e meio de euros, numa exploração de três mil e duzentos 
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hectares de olival, com uma capacidade de produção de setecentos e cinquenta toneladas 
por dia, a qual se destina à exportação. ---------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ABELA – INAUGURAÇÃO DO TURISMO RURAL NO MONTE DO GIESTAL ----  
O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no dia vinte e nove de Outubro do 
ano em curso, a inauguração de um complexo de Turismo Rural no Monte do Giestal, com 
a presença do Presidente do Turismo do Alentejo e o Turismo do Alentejo Litoral entre uma 
centena de convidados. Acrescentou que se trata de um investimento importante e de muito 
nível no âmbito do Turismo.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APOIOS ÀS FREGUESIAS – OBRAS NO CEMITÉRIO DE ERMIDAS ----------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que se tem abordado várias vezes nas reuniões de 
Câmara a questão dos apoios às freguesias e a necessidade dos mesmos serem concedidos 
de forma equilibrada, e que se tem vindo a aprovar alguns apoios avulsos. Acrescentou que 
teve conhecimento da realização de obras de alargamento do Cemitério na Vila de Ermidas, 
as quais são da maior importância para aquela Freguesia e para o Município, há muito 
tempo aguardadas, questionando se a Câmara Municipal irá comparticipar nas mesmas, 
cujo montante se estima em quinze mil euros, considerando que não se trata de uma verba 
significativa para as duas autarquias, mas que tem um peso considerável no orçamento da  
Freguesia, tendo também em conta que se trata de um cemitério de um espaço rural, cujo 
investimento não será da responsabilidade da Junta de Freguesia. -------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que se tratava de um apoio específico, o qual terá 
que ser visto no âmbito da globalidade dos apoios do mesmo tipo concedidos às restantes 
freguesias, conforme já foi informado à Junta de Freguesia de Ermidas em resposta à sua 
carta sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o assunto deverá ser devidamente analisado. -----------------   
Mais referiu que o Senhor Presidente da Junta daquela Freguesia não tem colocado o 
assunto na Assembleia Municipal nem outras reuniões, onde o poderia ter feito, e que só o 
fez através de carta à qual já foi dada resposta. ------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a experiência relativa a assuntos colocados 
na Assembleia Municipal é a do seu arrastamento no tempo, sem respostas na prática. ------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias questionou se são vendidos terrenos naquele 
Cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade informou que há alguns anos que se cessou a venda de 
terrenos naquele espaço.---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de 
Novembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 915.292,72 € (novecentos e quinze mil duzentos e 
noventa e dois euros e setenta e dois cêntimos).-----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 375.912,39 € (trezentos e setenta e cinco mil 
novecentos e doze euros e trinta e nove cêntimos) --------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------  
ASSUNTO: Resolução sobre o Orçamento de Estado para 2012.----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Resolução sobre o Orçamento de Estado para 2012 
aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Geral da ANMP na reunião de 27 de Outubro de 
2011, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
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vinte e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que aquela Resolução foi tomada no 
último Conselho Geral, um dos mais participados, com posições muito críticas por parte 
dos eleitos de todas as forças políticas, acentuadas sobretudo na questão da redução das 
transferências e noutras medidas que põem em causa a autonomia do Poder Local. Mais 
informou que irão ter lugar reuniões com o Senhor 1º Ministro, o Senhor Presidente da 
República e os Grupos Parlamentares, após as quais se reunirá de novo o Conselho Geral, 
marcado para dia onze do mês em curso, acrescentando que, entretanto, terão lugar reuniões 
descentralizadas nas diferentes regiões do País. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de três postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 13/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento para ocupação de três postos de trabalho, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal, na Divisão de Serviços Urbanos, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, para a actividade de Condução de Viaturas, Máquinas e 
Equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 - 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 por tempo indeterminado 
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 dois 
Assistentes Operacionais (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), cuja lista 
de ordenação final foi homologada, por despacho da Sr.ª Vereadora, com competência 
delegada na área dos Recursos Humanos, em 24.01.2011.-----------------------------------------  
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 Condução 
de Viaturas, Máquinas e Equipamentos; --------------------------------------------------------------  
- 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 – 613 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. ---------------------------------------------------------------------------  
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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. ---  
DECLARAÇÃO 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.--------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com as pessoas individualmente consideradas. -------  
Não concordando com as medidas do Governo que vai levar ao incumprimento por parte 
das autarquias e tendo em conta a violação dos princípios orçamentais, maior é a nossa 
preocupação relativamente a esta matéria”. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 em funções públicas 
por tempo indeterminado -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 08/TI/DGRH/SR/2011-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 
um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Engenheiro Electrotécnico), para a actividade de Estudo, Planeamento e Projecto, 
na Divisão de Serviços Urbanos.-----------------------------------------------------------------------  
2. Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A insuficiência de recursos humanos para assegurar a 
função. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Estudo, 
Planeamento e Projecto, na área da Engenharia Electrotécnica.-----------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2010 – 613 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. ------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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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. ---  
DECLARAÇÃO 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.--------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa que, individualmente, venha a ser 
considerada.--------------- --------------------------------------------------------------------------------  
Não concordando com as medidas do Governo que vai levar ao incumprimento por parte 
das autarquias e tendo em conta a violação dos princípios orçamentais, maior é a nossa  
preocupação relativamente a esta matéria”. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com o Senhor 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS e do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----------------------------------------------  
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DECLARAÇÃO 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.--------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.-----------  
Não concordando com as medidas do Governo que vai levar ao incumprimento por parte 
das autarquias e tendo em conta a violação dos princípios orçamentais maior é a nossa 
preocupação relativamente a esta matéria”. ----------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador eleito do PSD, foi apresentada a seguinte declaração de voto: 
“O meu sentido de voto resulta do facto de não ter elementos que me permitam avaliar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo profissional em causa”.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com o Senhor 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 
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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ------------------------------------------  
DECLARAÇÃO 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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.--------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.-----------  
Não concordando com as medidas do Governo que vai levar ao incumprimento por parte 
das autarquias e tendo em conta a violação dos princípios orçamentais maior é nossa 
preocupação relativamente a esta matéria”. ----------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador eleito do PSD, foi apresentada a seguinte declaração de voto: 
“O meu sentido de voto resulta do facto de não ter elementos que me permitam avaliar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo profissional em causa”.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de uma Motoniveladora de marca Komatsu 
GD 505 A-2. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-09.01/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Efectuar procedimento por hasta pública para alienação de uma 
motoniveladora, inoperacional e imobilizada, de marca Komatsu, modelo GD 505 A-2, do 
ano de 1986, propriedade do Município de Santiago do Cacém.----------------------------------  
Dois: Aprovar as condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e vinte e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Efectuar a Hasta Pública na reunião da Câmara Municipal do dia 17 de 
Novembro de 2011, pelas 10,00 horas.--------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea e) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Processo Disciplinar instaurado pelo Despacho de 26 de Agosto de 2011 – 
Arguida: Maria Eduarda.-----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Disciplinar nº 4/2011, da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aplicar à Arguida, a pena de repreensão escrita, por força do artigo 9º nº 1 
alínea a) e conforme artigo 15º do Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes no Relatório Final da Instrutora do 
Processo, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
duzentos e vinte e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com sete votos a favor, zero votos contra e zero votos em branco. -----------------  
Votação efectuada por escrutínio secreto. ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 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 0240/DEASS/2011 de 21/10/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros 
e material escolar 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 trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e/ou material escolar, destinadas às crianças e  aos alunos carenciados – 
escalão A e B constantes no anexo I a saber: Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 100,00 € 
(cem euros) sendo o valor total de 175,00 € (cento e setenta e cinco 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: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P -----  
ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2012 -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém--------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2011. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas 
de turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano 2012, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e trinta e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com e-mail remetido à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, em 25 de Outubro de 2011, pela ARS – Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, anexo ao processo; ---------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o disposto no Decreto-lei nº 53/2007, de 08 de Março, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-lei nº 7/2011, de 10 Janeiro, Portaria nº 582/2007, de 04 de Maio, 
e Portaria nº 31-A/2011, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SORRISO BONITO, CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, LDA -------------  
ASSUNTO: Pagamento em prestações do valor das compensações pela não execução 
de dois lugares de estacionamento ------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Largo dos Caeiros, n.º 1, 1.º andar, fracção C, em Cercal do Alentejo.--  
REFERÊNCIA: Comunicação Prévia n.º 131/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 3227 de 21/10/2011. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Pagamento das compensações urbanísticas pela não execução de dois lugares 
de estacionamento em quatro prestações mensais e sucessivas, calculadas no valor total de 
1.191,65€. Cada prestação terá o valor parcial de 297,91€, sendo a primeira paga após a 
notificação da deliberação de câmara com a aprovação do pagamento fraccionado, até ao 
último dia útil do mês de Novembro e as três restantes a vencer no último dia útil do mês de 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O processo de Comunicação Prévia 131/2011 referente à alteração de 
utilização de uma fracção autónoma do prédio sito no Largo dos Caeiros, n.ºs 7 e 8, no 
Cercal do Alentejo, de habitação para serviços (Consultório Médico Dentário), implica um 
agravamento das necessidades de estacionamento que o requerente deve garantir. Uma vez 
que o titular do processo não consegue assegurar a execução dos referidos estacionamentos, 
deverá o mesmo compensar o município no valor calculado. -------------------------------------  
Muito embora as compensações sejam consideradas “encargos” e não verdadeiras taxas 
urbanísticas, a sua natureza é análoga àquelas, pelo que à luz do previsto no artigo 27.º do 
Regulamento das Taxas, o seu pagamento poderá ocorrer em prestações. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO JOVEM DE FESTAS DA CRUZ DE JOÃO MENDES 
ASSUNTO: Isenção do pagamento das taxas urbanísticas referentes ao processo de 
obras n.º 49/2008 ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes – S. Francisco da Serra. -----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de obras n.º 49/2008 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 3247 de 25/10/2011. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
 PROPOSTA: Isentar o pagamento das taxas urbanísticas referentes à emissão do alvará de 
construção, no valor de 4.889,80€ (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Água ---------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: que seja: --------------------------------------------------------------------------------  
Identificada a diferença entre o volume de água adquirida mensalmente à AGDA, S.A. e seu 
custo e o volume de água vendido aos consumidores e respectiva receita; ----------------------  
Identificado o consumo mensal por conta do Município e respectivo custo; -------------------  
Criado um plano de diminuição dos consumos nos edifícios públicos municipais e 
providenciada uma maior racionalização da água nos pontos de rega dos espaços verdes do 
Município;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Promovida uma maior consciencialização dos munícipes e dos funcionários para a 
necessidade de poupar este recurso tão escasso e tão importante na vida de todos nós. -------  
Dos respectivos resultados deverá ser dado conhecimento a todos os vereadores--------------  
FUNDAMENTOS: O nosso Município e a AGDA - Águas Públicas do Alentejo, SA.  
celebraram, de acordo com a deliberação de câmara de 31 de Março de 2011, um contrato 
de cedência de infraestruturas e outro de fornecimento de água em alta pela empresa. Estes 
contratos traduzem-se na cedência das infraestruturas de captação e depósito de água em 
alta à AGDA, S.A. e a posterior venda da água ao próprio Município, para este poder 
satisfazer o abastecimento em baixa. ------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Com estes contratos, o Município de Santiago do Cacém vê-se na obrigatoriedade de 
adquirir à AGDA, S.A. toda a água que consome e que vende; -----------------------------------  
- A adequada gestão da água deve ser um princípio basilar. Não só por questões ambientais 
e de escassez do recurso em causa, mas também porque qualquer perda ou má utilização se 
reflecte na factura que o Município terá de suportar; ----------------------------------------------  
- Por exemplo, ainda no dia 24 de Outubro e depois de uma noite chuvosa, diversos pontos 
de rega se encontravam em funcionamento em Santiago do Cacém. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada.--------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos contra, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------  
Dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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