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ATA NÚMERO QUARENTA E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DOZE -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e cinco 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 
quarenta, 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 -----------------------------------  
EM 550 – RUÍNAS DE MIRÓBRIGA ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que persistem os problemas no processo para 
desenvolvimento das obras na Estrada Municipal 550, os quais começaram com a falência 
da primeira empresa a que foram adjudicadas, por concurso público, e prosseguem com a 
empresa Telic que venceu o último concurso para concretização da obra, dado que a mesma 
chegou a iniciar os trabalhos, mas não apresentou o Plano de obra e o Plano de Segurança 
ao qual está obrigada nos termos do contrato, deixando expirar os prazos para o fazer. ------  
Mais informou que promoveu uma reunião com os moradores das Cumeadas que utilizam 
regularmente aquela via, na qual esteve também presente o diretor de produção daquela 
empresa, para esclarecimento aos mesmos sobre os motivos que levaram à interrupção das 
obras, ficando claro que a Câmara Municipal não é culpada da situação criada e dos 
prejuízos inerentes para os cidadãos que circulam naquela via. -----------------------------------  
Acrescentou que, no sentido de ajudar a empresa na resolução dos problemas que impedem 
o avanço da obra, a Câmara Municipal se dispôs a avançar com um adiantamento da ordem 
noventa e oito mil euros e com a redução do período de pagamento da faturação, tendo a 
empresa assumido o compromisso de avançar com a obra, logo que obtivesse a Garantia 
Bancária, relativamente à qual o Banco está levantando algumas dificuldades burocráticas.  
Referiu também que perante esta situação, tentou, várias vezes, um contacto com o 
Administrador da empresa, sem sucesso, ficando a ideia de que a empresa não quer avançar 
com a obra, à qual concorreu com preços muito baixos. Pelo que, tendo em conta que foram 
ultrapassados todos os prazos de apresentação da documentação referida e estando em causa 
o financiamento comunitário para aquela obra, a Câmara Municipal terá de procurar uma 
saída para a resolução do problema que salvaguarde os interesses do Município. 
Acrescentou que o assunto foi analisado com os Serviços Técnicos e que os mesmos 
consideram que o Código de Contratação Pública, no seu artigo 24º, possibilita, nestas 
situações, a adjudicação por ajuste direto. Procedimento que permitiria ganhar tempo 
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relativamente ao lançamento de um novo concurso público, não pondo assim em causa o 
financiamento comunitário para aquela obra. --------------------------------------------------------  
Referiu ainda estar a efetuar diligências junto do Tribunal de Contas, no sentido de obter 
informação sobre o procedimento mais avisado nesta situação.-----------------------------------  
Acrescentou que gostaria de saber a opinião dos restantes membros do Executivo Municipal 
sobre este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a Câmara Municipal devia agir no sentido de 
fazer cumprir os direitos contratados com a empresa, de forma razoável, mas que permita 
manter os fundos comunitários afetos àquela obra. -------------------------------------------------  
Acrescentou que a solução do problema deverá ser clara e transparente, para que seja 
evidente que o interesse público foi salvaguardado, considerando importante a abordagem 
prévia do assunto com o Tribunal de Contas, de forma a obter um aconselhamento sobre o 
procedimento mais correto. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que se tratava de um problema que é imperioso 
resolver o mais rapidamente possível, tendo em conta o mau estado da via, os prejuízos e os 
perigos para quem nela circula. Acrescentou que, não estando a ser cumprido o contrato 
pela empresa que adjudicou a obra, deverão prosseguir as diligências no sentido da 
regularização da situação, para que se possam tomar medidas no sentido da rápida 
conclusão dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu concordar com as diligências que estão a ser 
feitas, para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível. --------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que também concordava com os procedimentos que 
estão em curso, com os quais se pretende a melhor resolução do problema. --------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que deverão ser tomadas todas as medidas 
possíveis que conduzam à conclusão dos trabalhos, acautelando eventuais problemas de 
ordem legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOMADA DE POSIÇÃO – PROJETO SOLIDÁRIO -----------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte “Tomada de Posição: -------------------------------------------------------------------------  
Assunto: “Grândola Solidária” – Notícia Antena Miróbriga---------------------------------------  
A Antena Miróbriga publicou na sua página on line a seguinte notícia: ------------------------  
CM de Grândola lança projeto solidário para ajudar quem mais precisa.------------------------  
«Grândola Solidária, uma ajuda sempre à mão» é o nome do novo projeto da CM de 
Grândola que tem como objetivo ajudar quem mais precisa. -------------------------------------  
Este é um serviço gratuito destinado a cidadãos com mais de 65 anos e que reúnam as 
condições de acesso ao Cartão Municipal do Idoso bem como que comprovem dificuldades 
de execução dos trabalhos que são prestados através do «Grândola Solidária» ou que sejam 
portadores de deficiência. -------------------------------------------------------------------------------  
Entre os muitos serviços incluídos no «Grândola Solidária» encontram-se: entrega 
domiciliária de bens de primeira necessidade, em especial medicamentos, outros produtos 
de farmácia, correio, alimentos e produtos de higiene pessoal; transporte de 
eletrodomésticos ou de mobiliário ligeiro para reparação; desempeno de portas e janelas; 
reparação de torneiras e louças sanitárias; reparação de canalizações e de esquentadores; 
retoques de pintura em paredes e tetos e reparação de estores e persianas.”---------------------  
Eis uma iniciativa que se enquadra nas preocupações que temos vindo a manifestar e na 
proposta por nós apresentada no âmbito social, em 08 de março deste ano e que foi 
rejeitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sem prejuízo da rejeição da nossa proposta, continuamos a considerar ser este um dos 
caminhos adequados a seguir, para proteção dos mais desfavorecidos. --------------------------  
Se assim deverá acontecer por uma questão de princípio, mais se justifica que assim seja 
num momento em que o governo tem em marcha mais um ataque às condições de vida de 
quem mais precisa, por via da redução das prestações sociais.”-----------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES ELEITOS DO PS. 
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que gostaria de ter o ponto de situação sobre os 
requerimentos e recomendações apresentadas pelos Vereadores do PS, na Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que irá ver este assunto.-----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:-----------------------------------  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses - Proposta de Lei do Orçamento do 
Estado para 2013----------------------------------------------------------------------------------------  
- Desconvocação da Reunião de Câmara de 1 de novembro-----------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro de 
outubro do corrente ano, eram as seguintes:----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.807.734,58 € (um milhão oitocentos e sete mil 
setecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos). -----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 179.336,06 € (cento e setenta e nove mil trezentos e 
trinta e seis euros e seis cêntimos) ---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES -------  
ASSUNTO: Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013 ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMADO CONHECIMENTO dos documentos aprovados pelo Conselho Geral da 
ANMP, em reunião realizada em 23 de outubro de 2012, designadamente Parecer de 
Resolução relativa à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013. ----------------------   
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente informou que participou na reunião do Conselho 
Geral da ANMP, de 23 do mês em curso, para análise da proposta de Lei do Orçamento de 
Estado 2013, onde ficou patente que a situação, resultante das políticas do Governo, é cada 
vez mais difícil para Autarquias e populações. ------------------------------------------------------  
Mais informou que contribuiu para a inclusão da matéria constante nas alíneas a) e b) da 
Resolução, sobre o aumento da carga fiscal e os seus reflexos negativos económicos e 
sociais, e sobre o “superavit” da Administração Local, resultante da ação positiva dos 
municípios face às questões financeiras, respetivamente. -----------------------------------------  
Informou ainda que a Associação Nacional de Municípios Portugueses remeteu, 
recentemente, um “mail” informando sobre a possibilidade de os municípios poderem obter 
um empréstimo, de curto prazo, junto da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, para cobrir 
as retenções dos 5% sobre o IMI. ----------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que as medidas previstas na proposta do Orçamento do Estado para 2013 irão 
criar ainda mais dificuldades aos orçamentos dos municípios. ------------------------------------  
Mais informou que a Resolução do Conselho Geral foi aprovada, por maioria, com as 
abstenções dos eleitos da CDU e de um eleito do PS. ----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Desconvocação da Reunião de Câmara de 1 de novembro --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo número cinco de dois mil e dois, do Gabinete de Apoio ao 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor residente. ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Desconvocar a Reunião de Câmara de 1 de novembro de 2012 por motivo de 
feriado nacional, ficando a próxima reunião para o dia 8 de novembro de 2012.---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verbas relativas ao ano 2012 para o I.C.E. – Instituto 
das Comunidades Educativas ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.13.2., informação n.º09/DEASS/2012 de 2012/10/10.---------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), com o objetivo de fazer face às despesas de 
funcionamento, para o ano de 2012.-------------------------------------------------------------------  
2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que 
a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projeto 
“Quinta da educação e Ambiente”, conforme documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e setenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---  
Valor total a cabimentar: 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros).-----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A /2002, de 11 de janeiro.---------------------------------------  
2. O protocolo de colaboração no âmbito da Quinta da Educação e Ambiente da Lagoa de 
Santo André, estabelecido entre Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ICE - Instituto 
das Comunidades Educativas, ICNB - Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (atual ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) e Junta de 
Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  
3. Os apoios financeiros prestados desde o ano de 2001.-------------------------------------------  
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 Cercal do Alentejo 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 158/DEASS/2012 de 17/10/2012.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) às crianças e ao aluno do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos, constantes do anexo I; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar a deliberação da Câmara Municipal datada de 30.08.2012, por motivo de 
alteração de escalão de A para B, para material escolar, constante do anexo II; ----------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 
reavaliação, as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas às crianças e ao aluno do 
Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I e II, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e setenta e sete, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, a saber: Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 125,00€ 
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(cento e vinte e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 50,00€ (cinquenta 
euros), sendo o valor total de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros). ------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Permuta dos Lotes nº 21 pelo nº18. -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Processo 09–01.02/2009 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 21 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, efetuado por deliberação de 23 de abril de 2009, à senhora Ana 
Margarida Vilhena da Cruz, cujo contrato de promessa de compra e venda foi assinado em 
04 de maio de 2009.--------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atribuir o lote nº 18 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, à 
senhora Ana Margarida Vilhena da Cruz, inscrito na matriz sob o artigo 3 881º, e descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1904, da freguesia do Cercal.-------------  
3 - Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e a Senhora Ana Margarida Vilhena da Cruz, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e setenta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
4 – Considerar o valor de 1 620,00€ (mil seiscentos e vinte euros) pago a título de sinal e 
princípio de pagamento, efetuado pelo lote 21, como referente ao lote 18, ora atribuído. ----  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea f) 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-----------------  
b) De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em vigor 
no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e vinte minutos.--------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


