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ATA NÚMERO TRINTA E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DOZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém, na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos e Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e oito, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – CORRECÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA 
RUA PROFESSOR EGAS MONIZ ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou, se as obras de correcção do pavimento em 
curso estavam a ser executadas pelo empreiteiro, acrescentando que era necessário uma boa 
execução dos trabalhos, para que o piso, desta vez, fique em condições.------------------------  
O Senhor Presidente informou que os trabalhos estão sendo executados pela empresa 
Oliveiras e que os Serviços Técnicos Municipais estão a acompanhar as obras em curso, 
esperando que o piso fique devidamente corrigido. -------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CAÉM - SALUBRIDADE URBANA-----------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para algumas situações de sujidade na 
zona histórica da Cidade, em particular na envolvente à Igreja Matriz, acrescentando que 
considerava necessária a criação de uma Postura Municipal que responsabilizasse os donos 
dos animais, por forma a evitar a conspurcação dos espaços públicos. --------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que o problema se prendia sobretudo com o 
facto de as pessoas colocarem restos de comida nas ruas, para alimentarem cães e gatos que 
por ali circulam, acrescentando que os Serviços Municipais tentaram uma primeira 
abordagem de sensibilização dos moradores para evitarem esta prática, tendo os mesmos se 
insurgido contra a Câmara Municipal, dizendo que esta queria deixar morrer os animais à 
fome. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, tendo em conta a reacção dos moradores, terão que ser tomadas outras 
medidas dissuasoras daquela prática.------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------  
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Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de outubro 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 915.475,90 € (novecentos e quinze mil quatrocentos e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos). -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 231.684,93 € (duzentos e trinta e um mil seiscentos e 
oitenta e quatro euros e noventa e três cêntimos)----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------  
ENTIDADE: ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A -----------------------------------------------  
ASSUNTO: IP8/A26 – Suspensão dos trabalhos no Município Subconcessão do Baixo 
Alentejo – Acordo de redução de objecto----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa------------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do oficio da Estradas de Portugal, em resposta ao pedido de 
informação da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, sobre o Memorando celebrado 
entre as Estradas de Portugal e as Estradas da Planície. A resposta da Estradas de Portugal 
em referencia confirma a suspensão da construção do lanço entre o Roncão e Grândola bem 
como da duplicação do IP8 entre Relvas Verdes e Roncão e não esclarece os termos do 
Memorando com a Estradas da Planície. -------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que a resposta obtida reproduzia o que foi 
divulgado através da nota de imprensa, nada adiantando relativamente às questões que 
colocou sobre a matéria constante no Memorando assinado com o Consórcio Estradas da 
Planície, nomeadamente a situação das portagens e dos nós das Relvas Verdes, 
Badoca/Hospital, Roncão e Ademas, bem como de outras questões de ordem financeira.----  
Acrescentou que, entretanto, o Senhor Presidente das Estradas de Portugal o contactou, 
respondendo ao seu convite para se deslocar ao terreno a fim de visitar as obras em causa, 
informando que tinha agendado a visita para o dia doze do mês em curso. Tendo em conta 
que naquela data tinha uma reunião marcada com a AMAGRA, informou o Senhor 
Presidente das Estradas de Portugal que não o podia acompanhar, sugerindo a alteração da 
visita. Não obtendo resposta positiva, indicou aqueles que considerava serem os pontos 
mais críticos das obras suspensa, atrás mencionados, bem como a situação dos caminhos 
rurais e os riscos no âmbito da protecção civil e segurança rodoviária. --------------------------  
Mais informou que renovou o pedido da informação anteriormente solicitada, questionando 
também sobre o valor que o Consórcio vai receber pela não conclusão das obras, obtendo 
como resposta que as EP tinham chegado a um acordo com a outra parte, não adiantando 
em que termos. Acrescentou que considerava esta situação estranha, na medida em que o 
Memorando em causa terá que ser submetido às entidades reguladoras e será do domínio 
público, pelo que, irá insistir no pedido de informação sobre o conteúdo do mesmo. --------  
Referiu ainda que o Presidente das Estradas de Portugal lhe transmitiu que tinha uma 
posição oposta à sua sobre esta matéria, dado entender que a via em causa não fazia falta. --  
Mais referiu que se trata de uma via estruturante importante para região e para o País, 
considerando imperiosa a sua efectiva ligação a Espanha. -----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO ------------------  
ASSUNTO: Abaixo assinado referente ao sinal TDT-------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do abaixo assinado, efectuado na freguesia de Cercal do 
Alentejo, relativamente à fraca recepção de TDT, o qual contém 1.638 assinaturas. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município 3º Trimestre 2012.-------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Onze. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 3º 
trimestre de 2012, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e sessenta e oito, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 2011.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Pedido de 
Suspensão-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação cento e onze de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a suspensão dos trabalhos da empreitada em referência por mais 30 
dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: A suspensão em referência foi solicitada pelo empreiteiro através 
do ofício nº 012/CNIO/FM/2012, que se anexa. A mesma deve-se à insolvência da empresa 
PTN – Pré-Fabricados de Betão (subempreiteiro), o que originou novo contacto (da 
empresa Marcelino & Rodrigues – Construções Lda.) com a empresa Concremat, a qual irá 
proceder ao início da montagem dos pré-fabricados em 22 de outubro. -------------------------  
Dois: Art.º nº 366º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, 
de 29 de Janeiro e cláusula 32º do Cadernos de Encargos do procedimento. -------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Santiago do 
Cacém e Santo André ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 150/DEASS/2012 de 03/10/2012.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos e a pedidos excecionais, constantes do anexo I e II; --------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações da Câmara Municipal datadas de 20.09.2012 e 27.09.2012, 
por motivo de alteração de escalões de B para A, constantes do anexo III;----------------------  
Três: Atribuir o escalão e respetiva comparticipação (alimentação, livros e material escolar) 
ao aluno do 1º Ciclo, relativo a processo pendente (que aguardava documentação), 
constante do Anexo IV; ---------------------------------------------------------------------------------  
Quatro: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de: novos pedidos, 
pedidos excecionais, reavaliações e pendentes, as verbas para livros e/ou material escolar, 
destinadas às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes 
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nos anexos I, II, III e IV, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com 
o número cento e sessenta e nove, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------  
, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 50,00€ (cinquenta euros); 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 275,00€ (duzentos e setenta e cinco euros) 
e Agrupamento de Escolas de Santo André 50,00€ (cinquenta euros), sendo o valor total de 
375,00€ (trezentos e setenta e cinco euros).--------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro;-------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro 
e  Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de instalações ao 
Jardim de Infância de Abela – Atualização para o ano letivo 2012/2013 -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 30.12. Parcerias/Protocolos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/ 2011, informação nº 149/DEASS/2012 de 02.10.2012. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Casa do Povo da Abela a verba de 3. 186,15 € (três mil 
cento e oitenta e seis euros e quinze cêntimos) respeitante ao ano letivo 2012/2013, a que 
corresponde o valor mensal de 289,65 € (duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e cinco 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea a) do número 1 do artigo 19º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Protocolo com a Casa do Povo da Abela para cedência de instalações para funcionamento 
do Jardim de Infância da Abela.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Edifício Sede das Freguesias ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: Todos os imóveis que funcionam como edifícios sede das freguesias do 
nosso Município e que ainda estão integrados no património do Município, sejam objeto da 
transferência da propriedade para a respetiva Freguesia, nos termos legais aplicáveis.--------  
FUNDAMENTOS:- A Constituição da Republica Portuguesa estabelece no seu artigo 
238.º que as autarquias locais têm património e finanças próprios;-------------------------------  
- De acordo com a e) nº1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compete às juntas de freguesia 
administrar e conservar o seu património; -----------------------------------------------------------  
- A Lei das Finanças Locais estabelece no seu artigo 3.º que as freguesias têm património e 
finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos; -----------------------------------  
- A autonomia financeira dos municípios e das freguesias assenta, não só, mas também, no 
poder dos seus órgãos de gerir o seu próprio património; ------------------------------------------  
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- Não só os diplomas atrás referidos, mas o próprio Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais – POCAL, dispõe que as autarquias locais inventariam o seu 
imobilizado;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
- O POCAL data de 1999, e ainda existem imoveis afetos a juntas de freguesia que ainda 
não foram integrados no seu património; -------------------------------------------------------------  
- Isso acontece, designadamente no que respeita ao edifício sede da Freguesia de Ermidas-
Sado, mas poderá acontecer em relação a outras freguesias; --------------------------------------  
- É de extrema relevância que a situação seja resolvida, pois não faz qualquer sentido que 
aqueles bens imóveis não sejam parte integrante do património da Freguesia; -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos da CDU, foi apresentada 
a seguinte declaração de voto:--------------------------------------------------------------------------  
“Votamos favoravelmente a proposta em referência, que coincide com a opção de 
valorização das freguesias e das comunidades locais, que defendemos, e que temos levado à 
prática. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De facto, os edifícios das sedes das freguesias de Abela, Alvalade, Cercal do Alentejo, 
Santiago do Cacém, São Bartolomeu da Serra, São Domingos, Santo André e Vale de Água 
encontram-se integrados no património das respetivas freguesias, faltando os edifícios de 
Ermidas-Sado, S. Francisco da Serra e Santa Cruz. -------------------------------------------------  
 Nos casos de Ermidas-Sado e de S. Francisco da Serra, os edifícios foram erigidos em 
terrenos cedidos gratuitamente pelo Município, em localizações urbanas onde é 
imprescindível concretizar operações de loteamento e subsequente constituição dos lotes, 
para permitir o registo definitivo destes edifícios.---------------------------------------------------  
No caso de Santa Cruz, tem sido moroso o esclarecimento cabal dos registos iniciais do 
terreno onde está implantado o edifício, por forma a proceder ao seu registo definitivo. -----  
Perante o exposto e tendo em conta o atual contexto de ameaça ao futuro das freguesias 
portuguesas, providenciaremos a melhor celeridade na finalização das operações de 
loteamento com vista aos registos definitivos dos edifícios das sedes das freguesias de 
Ermidas-Sado e S. Francisco da Serra, bem como o apoio possível aos órgãos da Freguesia 
de Santa Cruz, com vista ao registo do seu património”.-------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de 
voto: “É com satisfação que vemos esta proposta aprovada na medida que para além de 
fazer sentido a sua aprovação a todo o tempo mais se justifica fazê-lo no momento em que 
as freguesias sofrem um ataque como não haverá memória. --------------------------------------  
Andou bem a Câmara Municipal ao aprovar esta proposta, demonstrando coerência com as 
posições defendidas e a discutir na Assembleia Municipal, de amanhã, sobre a extinção das 
freguesias.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata 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 
redação da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------  
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas. ---------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
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