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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-12-15                                                                                         9 de 11 

PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-12-15                                                                                         8 de 11 

Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-12-15                                                                                         4 de 11 

Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-12-15                                                                                         9 de 11 

PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-12-15                                                                                         4 de 11 

Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao quinze dias do mês de Dezembro 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.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
quarenta e seis e quarenta e sete, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de Prazo. -----------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EDIFÍCIO SITO NA RUA CIDADE DE 
SETÚBAL, NÚMEROS QUINZE E DEZASSETE – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS. ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Francisco Silva, o qual veio novamente colocar o problema de infiltração da água das 
chuvas nos apartamentos do prédio onde reside, devido ao entupimento dos algerozes por 
acção dos pombos. Acrescentou que a situação é grave pelos estragos nas habitações e 
sobretudo pelo perigo de um curto-circuito.----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a limpeza e manutenção dos algerozes são da 
responsabilidade do Condomínio, dado que não se trata de uma situação que possa 
configurar a acção de uma praga daquelas aves. Contudo, acrescentou que a Fiscalização da 
Câmara Municipal irá ao local para identificar o problema. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que não lhe parecia que o número de 
pombos tenha vindo a aumentar, acrescentando que partilhava da opinião de que a limpeza 
da cobertura do prédio e a manutenção dos algerozes são da responsabilidade do 
Condomínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que devia ser colocada uma protecção em rede nas zonas cruciais do prédio, 
para evitar a acção das aves. ----------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal poderia equacionar a possibilidade da redução do 
efectivo daquelas aves, mas que seria alvo de muitas críticas no caso de uma redução 
drástica das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA – 
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Ferro, presente na Sala de Sessões, 
o qual informou que os moradores da Rua de Dio têm manifestado um grande 
descontentamento por aquela via ter sido sinalizada com sentido único, porque consideram 
que não se justifica, dado que a mesma é bastante larga (sete metros) e tem pouco trânsito. 
Acrescentou que a sinalização não estava completa, dado que não foram colocados sinais, 
com a devida distância, para indicar a proibição de virar à esquerda. ----------------------------  
Referiu também outra situação que tem vindo a colocar e que se prende com a necessidade 
de passadeiras na Rua do Monte e Rua Fonte do Cortiço, onde se verificam transgressões 
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constantes ao limite de velocidade que é de cinquenta quilómetros e os automobilistas 
chegam a circular a cento e cinquenta. Situação que é preciso disciplinar, para que haja 
mais segurança, acrescentando que no dia dezanove de Julho houve um acidente grave, do 
qual deu conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que dos contactos com a Câmara Municipal recebeu a resposta do Senhor 
Presidente de que não se justifica a colocação de passadeiras naquela via, dado que era 
suficiente a sinalização existente, posição com a qual discorda. Acrescentou que já 
passaram três meses sobre a data do último mail que remeteu à Câmara Municipal sobre o 
assunto, tendo, entretanto, promovido um abaixo-assinado que recolheu duzentas 
assinaturas dos residentes que reclamam também daquela situação. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que a colocação de passadeiras naquelas vias teve o parecer 
desfavorável dos projectistas. Contudo, tendo em conta as preocupações que têm vindo a 
ser colocadas pelo Senhor José Ferro, o assunto foi novamente avaliado, porque para a 
Câmara Municipal conta a segurança das pessoas. Mais informou que a Junta de Freguesia 
de Santo André também colocou a situação em causa. --------------------------------------------  
Acrescentou que depois de uma reavaliação a esta matéria e apesar de algumas opiniões 
contrárias, foi decidido efectuar a obra das lombas e dos sumidouros. Obra esta que será 
incluída no concurso que vai ser aberto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou relativamente à questão da Rua de Dio que 
recebeu a reclamação dos moradores, acrescentando que a medida sobre a circulação do 
trânsito num só sentido se deveu a dificuldades de manobra das viaturas de recolha de 
resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que a situação será reavaliada, mas que os problemas continuarão a existir se 
não houver mais disciplina no estacionamento, por parte dos moradores e daqueles que por 
ali circulam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL ----------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia seis do mês em curso, a 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, cujos órgãos são compostos pelas 
diferentes Forças Políticas, de forma rotativa, sendo que, a partir de Janeiro de dois mil e 
doze, a mesma será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, José Maria 
Pós Mina, eleito da CDU. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 
REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião do Conselho Executivo 
daquela Comunidade, colocou o seu lugar de Vice-Presidente à disposição e que o mesmo 
fez o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, lugares que foram agora ocupados 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, mantendo o Presidente da Câmara Municipal de Grândola o lugar de Presidente 
do Conselho Executivo da CIMAL. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA COM A 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO--------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente naquela reunião que teve lugar no dia 
nove do mês em curso, a qual foi bastante participada pela população, onde se discutiram 
questões relativas à intenção do Governo de reduzir o número de freguesias. Acrescentou 
que a reunião contou também com a presença de um membro da ANAFRE que deu 
algumas explicações e informações sobre o Congresso daquela Associação de Freguesias.--  
Mais referiu que as conclusões da reunião reflectem a vontade da população contrária à 
intenção do Governo sobre a matéria em causa. -----------------------------------------------------  
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Acrescentou que o Município vê este assunto com preocupação e tudo fará para manter as 
onze Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLOS COM A EMPRESA GALP ENERGIA --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia anterior à presente 
reunião da Câmara Municipal, a assinatura de um Protocolo entre a Galp Energia e a 
Câmara Municipal e outro com diferentes entidades do Município. Acrescentou que na sua 
intervenção tinha deixado bem claro que era a empresa Galp que indicava as entidades 
beneficiadas, segundo os seus critérios.---------------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta data serão distribuídos, em todo o Município, os duzentos cabazes 
de Natal oferecidos pela Galp Energia. Acrescentou que a Câmara Municipal avançou com 
o processo de mediação com as diferentes entidades sociais, para assinalar duzentas 
famílias mais necessitadas. -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentado o 
seguinte assunto: -----------------------------------------------------------------------------------------  
“VEREADORES IMPEDIDOS DE REALIZAR CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  
Na sexta-feira dia 09 de Dezembro, na qualidade de vereadores, pedimos ao presidente da 
Câmara Municipal o salão nobre do edifício sede do Município, após nos certificarmos de 
que o mesmo estaria livre no dia e hora pretendidos, ou seja, segunda-feira dia 12, entre as 
onze e as doze horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Na qualidade de eleitos, pretendíamos realizar ali uma conferência de imprensa com a 
finalidade de divulgar o nosso trabalho institucional e autárquico. -------------------------------  
A vinte minutos da hora marcada para a conferência de imprensa o vereador Arnaldo Frade 
recebeu uma chamada telefónica de uma funcionária da autarquia a informar que o salão 
não seria cedido.------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência dessa decisão tivemos de receber os órgãos de comunicação social na via 
publica e realizar a conferência de imprensa na entrada do edifício. -----------------------------  
Foi uma situação lamentável e incompreensível. Todos devem ter acesso em condições de 
igualdades aos espaços municipais de fruição pública. ---------------------------------------------  
Se nos lembrarmos que há poucos meses atrás, o mesmo espaço foi cedido ao candidato do 
PCP Francisco Lopes para, às quinze horas de um dia útil, ali realizar uma acção de 
campanha eleitoral, a recusa assume contornos de extrema gravidade. --------------------------  
Esta foi uma decisão lamentável que afecta o bom nome da autarquia e que coloca em crise 
a dignidade do Município enquanto espaço de liberdade ao serviço de todos os munícipes. -  
O Poder atribuído a um Presidente de uma Câmara Municipal é um poder-dever, um poder 
funcional. Um poder que se funda na CRP e tem de ser exercido no respeito pelo princípio 
da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O presidente da CMSC não pode ceder ou recusar a cedência do salão nobre a seu bel-
prazer.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir a lei tratando por igual todos os indivíduos e/ou 
instituições, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou quaisquer 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atitude tomada está para além de eventuais divergências políticas ou partidárias. Ela 
colocou em causa princípios básicos do regime democrático como o princípio da igualdade 
de oportunidades.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Mas também está em causa o respeito que o presidente da CMSC deve aos restantes 
vereadores que integram a Câmara Municipal independentemente das listas pelas quais 
foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em política não pode valer tudo. Por isso mesmo e tendo em conta a nossa forma de estar 
não utilizaremos termos mais agressivos embora a situação criada os pudesse merecer.------  
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Salientamos apenas a ilegalidade da decisão tomada e a falta de educação e de respeito para 
com os órgãos de comunicação social e para com os munícipes que legitimamente 
representamos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pedido dos senhores Vereadores deu entrada na sexta-
feira, dia nove do mês em curso, do qual tomou conhecimento nesse mesmo dia, ao final da 
tarde. Acrescentou que naquele dia tomou também conhecimento que estava a ser 
convidada a Comunicação Social para a Conferência de Imprensa, sem indicação do local. -  
Mais referiu que os pedidos obedecem a despachos e que a Câmara tem cedido espaços a 
todas as forças políticas que o têm solicitado. Acrescentou que não despachou no dia em 
que recebeu o pedido, porque sentiu necessidade de o analisar, bem como da sua 
pertinência, tendo também em conta que na segunda-feira estava marcada a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal que podia ou não terminar antes da hora indicada para 
a Conferência de Imprensa. -----------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que não tendo havido nenhuma abordagem sobre o assunto, na segunda-
feira, de manhã, pensou que tinha sido equacionada outra solução, ficando a saber, pelas 
funcionárias, depois da reunião da Câmara Municipal, que os senhores Vereadores estavam 
a contar com o espaço para a referida Conferência de Imprensa, mesmo sem haver 
despacho. Pelo que, deu instruções à sua Adjunta, para comunicar com os Senhores 
Vereadores a fim de lhes transmitir a sua decisão de não cedência do espaço. -----------------  
Referiu ainda que tomou conhecimento de que a Conferência de Imprensa se estava a 
realizar à porta da Sede do Município, mas antes tinham estado duas jornalistas à porta da 
Sala de Sessões, porque teriam sido avisadas que era neste local que a mesma teria lugar. --  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que podia depreender da intervenção do Senhor 
Presidente que para cedência do espaço teria que haver o exame prévio como acontecia no 
anterior regime, antes do 25 de Abril, o que considerou inaceitável, acrescentando que se 
trata de um espaço de utilização pública e que estava em causa uma iniciativa institucional. 
Mais referiu que perguntaram, previamente, se o espaço estava livre e foi-lhes dito que sim, 
pelo que, nunca pensaram que não seria cedido, tendo também em conta que, sendo a 
reunião de Câmara extraordinária, não seria demorada. --------------------------------------------  
Referiu ainda que fizeram o pedido por respeito e tendo em conta a gestão do espaço, 
porque podiam somente ter pedido que o mesmo fosse reservado para a iniciativa, sabendo 
que estaria livre, considerando que se trata de um direito que lhes assiste como Vereadores.  
Lamentou que se tivesse criado um caso desnecessário e que lhe tenha sido comunicado que 
o espaço não seria cedido quando faltava vinte minutos para a hora marcada para a 
iniciativa, o que lhe faz recordar situações de má memória. --------------------------------------  
Acrescentou que foram explicações infundadas as que foram dadas pelo Senhor Presidente 
e que, apesar das divergências políticas, têm tido sempre a preocupação de ter uma posição 
solidária e uma postura responsável; alertando e dando contributos. Pelo que, não podiam 
deixar de lamentar que se tivesse criado uma situação que era perfeitamente dispensável.---  
O Senhor Presidente referiu que aquilo que dissera na sua intervenção anterior não foi 
contestada pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade ao confirmar que tinha convidado a 
Comunicação Social no mesmo dia em que solicitou o espaço, partindo do princípio que 
não era preciso esperar pela decisão, presumindo que a mesma seria favorável. Acrescentou 
que fazer o pedido era o procedimento correcto, mas teria que aguardar resposta, o que nada 
tinha a ver com qualquer exame prévio. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existe um erro de base ao considerar a iniciativa institucional, porque o 
Município é representado pelo Presidente da Câmara Municipal enquanto os Vereadores em 
causa estão abrangidos pelo Estatuto da Oposição que pertence aos partidos, considerando 
que o Senhor Vereador Arnaldo Frade deveria ter em conta este facto na sua análise. --------  
Referiu ainda que nenhum eleito deixaria de criticar o Presidente da Câmara, caso fosse 
permitida a utilização do espaço em causa sem haver um despacho nesse sentido, 
acrescentando que não estava em causa a sua utilização pelos partidos.-------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu compreender o esforço do Senhor Presidente para 
justificar o injustificável, considerando que o problema era que o Senhor Presidente não 
gostava das iniciativas dos Vereadores eleitos pelo PS. Acrescentou que pensava que existia 
bom senso, pelo que, não lhes passava pela cabeça que o Presidente ia negar o pedido dos 
Vereadores, não dando resposta e esperando ainda que tivessem questionado sobre o 
assunto.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a iniciativa era institucional no sentido de que fazem parte do órgão, 
remetendo para a Lei 40/2006 que estabelece como se faz a representação colegial. ----------  
Concluiu, voltando a referir que sempre procuraram ter uma postura responsável e 
construtiva, considerando que se criou um caso desnecessariamente e que, se houvesse boa 
vontade, o Senhor Presidente os teria questionado previamente sobre o assunto. Mais 
considerou que estas situações não são boas para ninguém, porque são desadequadas e, 
lamentavelmente, ficam na história do Município, acrescentando que o Município tem 
problemas no âmbito do seu desenvolvimento que são mais importantes para as pessoas. ---  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que para ele o que não era justificável era o facto 
dos Senhores Vereadores não terem esperado pela resposta ao pedido, para, então, 
convidarem a Comunicação Social, isso sim, é que considerava lamentável, porque estando 
todos de boa fé, seria de esperar pela decisão, a não ser que se pretendesse mesmo criar um 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu não querer tirar a razão aos Vereadores por 
pretenderem participar no Boletim Municipal, no sítio do Município e no Programa de 
Rádio Porta Aberta, mas rejeitava entrar neste tipo de polémicas. Acrescentou que a sua 
preocupação relativamente a este assunto são as eventuais consequências negativas que 
poderá resultar para a Rádio Local (Antena Miróbriga), tendo em conta o parecer da ERCS, 
o que poderia agravar ainda mais a situação difícil que a mesma atravessa. --------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu corroborar de grande parte do que foi dito pelo 
Senhor Presidente e pelos senhores Vereadores que se pronunciaram sobre a iniciativa em 
causa, à qual os Senhores Vereadores eleitos do PS dão um rotulo de institucional, quando a 
ideia que fica é que se tratava mais de uma iniciativa partidária, tendo também em conta 
que os Senhores Vereadores eleitos do PS não têm pelouros distribuídos, logo, não têm 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que uma das competências do Presidente da Câmara é a gestão dos espaços 
municipais, relativamente aos quais tem que tomar decisões. Acrescentou que o Senhor 
Vereador, por um lado, faz um pedido formal com base na informação de que o espaço 
estaria disponível e, por outro lado convida, de imediato, a Comunicação Social para a 
iniciativa, sem esperar pela resposta. ------------------------------------------------------------------  
Mais referiu não compreender que, sendo uma iniciativa institucional, como o Senhor 
Vereador referiu, porque razão não convidou os restantes membros do Executivo ou pelo 
menos o Senhor Presidente da Câmara Municipal que é quem representa o Município. ------  
Concluiu, referindo que da análise da situação lhe ficava a sensação de que se pretendia 
criar uma situação que levasse a que a iniciativa tivesse lugar na rua, como aconteceu, 
sendo esse, de facto, o objectivo. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ficava admirado com a visão enviesada que o 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha mostrou ter sobre o assunto, acrescentando que, mesmo 
sem competências delegadas, tinham o direito de exercerem o seu papel de Vereadores. ----  
Mais referiu depreender do que foi dito que no futuro qualquer pedido que façam terá que 
ser instruído de forma a garantir que não fizeram qualquer contacto relacionado com o 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que a recusa do espaço violou a lei e que o mesmo foi recusado por 
arbitrariedade, acrescentando que existia por parte dos Vereadores do PS uma clara 
diferença de comportamentos, dando como exemplo o facto recente da convocação da 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal, cuja data lhes foi comunicada na véspera, 
fazendo com que tivesse de ajustar as suas actividades, não deixando de estar presente. -----  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o pedido do espaço para a Conferência de 
Imprensa foi feito com pouca antecedência, devido à falta de tempo, e que se tentou 
conciliar com o facto de no mesmo dia ter lugar a reunião extraordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que com a recusa de dispensa do espaço se gerou uma situação desagradável, 
quando não havia nada marcado para o mesmo, daí terem partido do princípio de que não 
iria haver problemas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda esperar que no futuro as situações sejam tratadas de forma diferente. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 947.265,16 € (novecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.903,18 € (trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e três euros e dezoito cêntimos)----------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO 
ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMBAAL 
para o ano de 2012, as quais foram aprovadas em Assembleia Intermunicipal de 06 de 
Dezembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL-----  
ASSUNTO: Exposição de Arnaldo Frade sobre alegada ausência de pluralismo nos 
meios de comunicação propriedade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Gabinete de Apoio ao Presidente ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da deliberação 3/Plu/2011 da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social relativamente ao assunto em epígrafe, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de 
Prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número 
cento e oitenta e três de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 14-12-2011 para aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução da 
obra, pelo período de 30 dias com início em 15-12-2011. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A prorrogação deve-se ao facto de haver materiais em falta, cuja 
entrega ao empreiteiro está prevista para data posterior ao prazo previsto para terminar a 
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se o ofício do empreiteiro a solicitar a prorrogação em referência.------------------------  
2. Ponto 32.1 do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2012 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2011----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afectar ao encargo com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado, com a afectação do montante máximo de € 
190.000,00 (Cento e noventa mil euros), documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no nº 1 do artigo 7 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
e de acordo com o nº 2 do artigo 5 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, compete 
ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afectar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal aprovado.---------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 1 do artº 7 e artº 47 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e artº 5 e 7 do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.---------------------------  
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.---------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/2 com a Informação nº 125/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município, documentos que são dados como reproduzidos na presente acta 
com o número duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Futebol Clube Alvaladense – 11.509,08 Euros ------------------------------------------------------  
Kotas Bike Team – 2.298,12 Euros--------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 1.430,88 Euros ----------------------------------------  
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Futebol Clube Ermidense – 8.377,60 Euros----------------------------------------------------------  
Os Chaparros BTT Team – 402.16 Euros ------------------------------------------------------------  
Centro Equestre de Santo André – 3.453,12 Euros--------------------------------------------------  
Clube Galp Energia – 3.219,92 Euros-----------------------------------------------------------------  
Associação Litoral Aventura – 2.277,44 Euros ------------------------------------------------------  
COALA – 3.690,72 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Grupo Desportivo de Santa Cruz – 3.113,44 Euros -------------------------------------------------  
Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 2.200,00 Euros--------------------------------  
Clube de Ténis de Santo André – 3.348,40 Euros---------------------------------------------------  
Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 557,92 Euros -------------------------------------------------  
Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.016,40 Euros ---------------------------------  
Hockey Club Santiago – 14.665,20 Euros ------------------------------------------------------------  
Clube de Patinagem Miróbriga – 1.767,92 Euros ---------------------------------------------------  
Estrela de Santo André – 2.5874, 81 Euros ----------------------------------------------------------  
Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.443,20 Euros -----------------------------------------  
Sporting Futebol Clube Abelense – 1.961, 96 Euros -----------------------------------------------  
Juventude Atlético Clube – 12.987,04 Euros --------------------------------------------------------  
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60 Euros--------------------------------------  
Os Vilas – 2.310,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------  
Vitória Futebol Clube Ermidense – 1.386,00 Euros ------------------------------------------------  
Grupo Motard Rodar Lento – 3.573,68 Euros -------------------------------------------------------  
Casa do Povo do Cercal do Alentejo – 660,00 Euros -----------------------------------------------  
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52 Euros ---------------------------------------------------------------  
Sociedade da Juventude Cercalense – 3.322,00 Euros----------------------------------------------  
Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 510,40 Euros------------------------------------  
Grupo Motard de Santo André – 554,40 Euros. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do 
Cacém, aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos 
que visam formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
para o desenvolvimento das suas actividades regulares.--------------------------------------------  
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2011 e 31 de Agosto de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, 
Cercal do Alentejo 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 0262/DEASS/2011 de 30/11/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. 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 dos anexos I e III, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 17.11.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitante ao aluno constante da listagem do anexo II, pelo facto de ter havido 
lapso dos serviços, uma vez que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés 
de Escalão A como deveria, Anexo II. ----------------------------------------------------------------  
Três. Transferir para os Agrupamentos na sequencia das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e / ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – 
escalão A e B, constantes nos anexos I e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 
Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo187,50 
€ (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo 
André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8 e nº 1 e nº 2 do artigo 9 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/informação nº 
191/DEASS/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2011/2012, o preço ao quilómetro praticado no 
ano lectivo anterior, a saber de 0,56 €, para pagamento do transporte de refeições entre o 
Refeitório Escolar da EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº 3 à entidade supra-referida, 
mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, no valor previsível de 190,40 €, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
Alínea b) do número 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------------  
Alínea a) do número 1 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para venda de pinhas. ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Cerro da Inês, Parque Urbano Rio da Figueira, Herdade do 
Canal, Herdade do Pinhal do concelho e Outeiro dos Pinhais, no Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três, tipo zero quatro, do ano dois mil e onze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor Vítor Manuel Ramos Louro, pelo 
valor de 565,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco euros) e 435,00 € (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), respectivamente. Valores acrescidos de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para o Lote 1 era de 400,00€ e para o Lote 2 de 
300,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única, não houve mais interessados. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos alertou para a atenção necessária aos 
fios de alta tensão que passam sobre as árvores, para evitar mais acidentes. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14”. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 03–01.02/2009 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
PROPOSTA: 1 –  Anular a atribuição do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efectuado por deliberação de 23 de Abril de 2009, à senhora Isabel 
Maria Pacheco de Brito Ramos, cuja posição contratual foi posteriormente transmitida para 
o seu filho, senhor António Francisco de Brito Ramos Merino. ----------------------------------  
2 –  Atribuir o lote nº 14 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, ao 
senhor António Francisco de Brito Ramos Merino.-------------------------------------------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor António Francisco de Brito Ramos Merino, 
documento que é dado como reproduzido na acta com o número duzentos e sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica, exercendo as funções de 
Secretária Substituta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 


