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ATA NÚMERO QUARENTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE ------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.---------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
FATURAÇÃO DE ÁGUA – APLICAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO---------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes na Sala de Sessões, 
inscritos para o efeito, tendo começado por usar da palavra a Senhora Maria do Rosário 
Silva, a qual referiu que a fatura da água relativa ao Hotel D. Nuno aumentou para um valor 
três vezes superior ao que estava a ser cobrado nos meses anteriores, acrescentando que, se 
aquele estabelecimento estivesse situado na Cidade de Vila Nova de Santo André, a 
faturação de água seria muito menor. Pelo que, solicitou esclarecimentos sobre as razões 
que levaram a um aumento tão elevado. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, a partir do dia um de outubro do ano em curso, entrou 
em vigor a nova regulamentação relativa á agua e saneamento, passando a faturação da água 
a incluir três elementos: a tarifa do consumo de água, a tarifa de resíduos sólidos urbanos e 
uma tarifa de drenagem de águas residuais, sendo que esta última surge na faturação, pela 
primeira vez, resultando do facto de ter sido extinta a tarifa de conservação de esgotos, a 
qual era indexada ao património e paga pelos proprietários dos imóveis, enquanto a tarifa de 
drenagem é paga pelo consumidor residente nos mesmos, acrescentando que esta situação 
resultava também de uma imposição legal.-----------------------------------------------------------  
Mais informou que os regulamentos relativos a esta matéria estiveram em discussão 
pública, admitindo que da sua aplicação tenham resultado algumas surpresas, sobretudo 
para aqueles que têm um maior consumo de água.--------------------------------------------------  
Relativamente à comparação feita com a faturação cobrada pela empresa Águas de Santo 
André, naquela Cidade, informou que esta empresa vinha acompanhando o tarifário 
municipal, até determinada altura, mas deixou de o poder fazer, por imposição da Entidade 
Reguladora, devido ao facto da empresa apresentar lucros, os quais resultam do 
fornecimento de água em alta às empresas sitas no Complexo Industrial de Sines. ------------  
Interveio o Senhor Rui Silva, referindo que embora os regulamentos em causa tenham sido 
colocados para discussão pública, a verdade é que ninguém se apercebeu do impacto que 
iam ter nalgumas atividades, nomeadamente no comércio e serviços, onde se verificam 
aumentos brutais, triplicando ou quadruplicando os valores faturados anteriormente, o que 
resultará, em parte, do facto de se transpor a matriz, muito idêntica, dos resíduos sólidos 
para os resíduos líquidos. Acrescentou que se tratava de valores absurdos, os quais 
associados ao aumento da eletricidade e do IVA, são incomportáveis para aquelas 
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atividades económicas. Pelo que, apelou à Câmara Municipal para repensar esta matéria, 
considerando que a mesma terá, forçosamente de ser alterada.------------------------------------  
O Senhor José Maria referiu que, na sua condição de arrendatário do espaço onde funciona 
o seu estabelecimento comercial, ficará prejudicado com o pagamento da tarifa de 
conservação dos esgotos, a qual era paga pelo proprietário do mesmo.--------------------------  
Mais referiu que os estabelecimentos, como o seu, também prestam um serviço público ao 
facultarem o acesso das instalações sanitárias às pessoas, algumas das quais nem consomem 
no estabelecimento, mas gastam água que ele tem de pagar. --------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado considerou pertinente a discussão deste assunto, 
informando que na base da alteração dos regulamentos esteve, nomeadamente, um 
imperativo legal, a criação da empresa Águas Públicas do Alentejo e a Alteração da Lei das 
Finanças Locais, tendo sido criado um grupo de trabalho para o efeito. ------------------------  
Informou que os regulamentos foram submetidos à Entidade Reguladora, para emissão de 
parecer, não tendo o mesmo caracter vinculativo. --------------------------------------------------  
Mais informou que a legislação sobre esta matéria determina a recuperação dos 
investimentos nos sistemas, o que ainda não é possível concretizar com os preços 
praticados, continuando os mesmos a serem deficitários, porque a aplicação imediata 
daquela diretiva implicaria quase a duplicação dos valores praticados com os novos 
regulamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que os Serviços Municipais fizeram uma análise da situação resultante da 
aplicação dos novos regulamentos, da qual se concluiu que, num universo de doze mil 
utentes, existem oitenta e um que sofreram um acréscimo significativo dos valores a pagar. 
Referiu ainda que não era possível abdicar do princípio que presidiu às alterações dos 
regulamentos, nem do que foi determinado pela lei, mas que a situação irá ser avaliada, no 
sentido de se procurar uma solução equilibrada e menos penalizadora para as atividades 
económicas em causa. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a nível do País não existe unanimidade nesta matéria, 
acrescentando que o Município era um dos que cobrava valores mais baixos no 
abastecimento de água e saneamento, antes da alteração aos regulamentos, ficando agora 
num nível médio dos valores cobrados.---------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o assunto vai ser estudado internamente com a entidade que colaborou na 
elaboração do regulamentos, para uma avaliação técnica que permita uma eventual 
alteração aos valores agora praticados.----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a questão da água é importante e que as 
Câmaras Municipais não podem suportar todos os custos, situação da qual resulta a opção 
politica de subsidiar este serviço público. ------------------------------------------------------------  
Mais referiu que aquando da discussão e aprovação da nova regulamentação, os eleitos do 
PS, na Câmara e na Assembleia Municipal, votaram contra e alertaram para as situações 
que estão a acontecer.------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Lei é igual para todo o País, mas os preços praticados no abastecimento 
de água e saneamento divergem, sendo que, no Litoral Alentejano, excetuando Odemira, os 
preços praticados no Município, são os mais elevados. --------------------------------------------  
Referiu ainda que também tinha chamado a atenção no que respeitava aos preços praticados 
em Santo André, questionando se tinha sido feita a comparação com os mesmos, 
acrescentando que se observa situações como a subida dos valores de escalões mais baixos 
e a descida em escalões mais altos e outras situações que deram origem a aumentos 
exponenciais dos valores cobrados. -------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que não estava tudo mal e que havia um esforço para o equilíbrio dos custos 
dos sistemas, considerando que quem gastava mais devia também pagar mais, mas esperava 
e desejava que houvesse um maior equilíbrio, tendo em conta os problemas dramáticos que 
esta e outras situações acarretam para as empresas e famílias. ------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias começou por referir que as reclamações dos 
munícipes eram mais que justas, acrescentando que se congratulava com o facto de os 
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Serviços já estarem a analisar o assunto, esperando que da mesma resulte uma solução que 
leve à correção destas injustiças para o comércio e serviços, assim como de outras que 
venham a surgir. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se trata de situações cuja dimensão só é percetível quando este tipo de 
instrumentos são aplicados na prática, devendo ser corrigidas as falhas que forem detetadas. 
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que os serviços prestados no âmbito dos 
regulamentos em causa tem que ser pagos, para que se aproximem dos custos reais dos 
sistemas, acrescentando que mesmo com os aumentos verificados a água continua a ser 
subsidiada. Mais referiu concordar que o assunto merece uma análise cuidada, para que 
sejam corrigidas eventuais situações de desequilíbrio existentes.---------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que aquando da discussão e aprovação pelos órgãos autárquicos 
dos regulamentos em causa ninguém levantou qualquer problema relativo aos setores do 
comércio e serviços, acrescentando que tinham sido abordadas somente questões relativas 
aos escalões e ao consumo doméstico, tendo também na altura sido referido o valor 
significativo do aumento que o Estado passaria a pagar, lembrando que este não paga aos 
Municípios encargos que lhe são devidos relativos à comparticipação de impostos e outros. 
Mais referiu que não foram os municípios que criaram a legislação sobre as matérias em 
causa, a qual obedece a normas europeias, e que, no caso de Santiago do Cacém, o 
Município está ainda a subsidiar os sistemas em cerca de sessenta por cento. Acrescentou 
que os custos para o Município também tem vindo a crescer, com os pagamentos do sistema 
de água em alta à empresa Águas do Alentejo e com o pagamento do tratamento dos 
esgotos da Cidade de Santiago do Cacém, os quais passaram a ser encaminhados, através do 
emissário ligado à Etar de Santiago do Cacém para a Etar da Ribeira dos Moinhos, onde são 
tratados, para além de outros custos no âmbito do abastecimento de água e saneamento. ----  
Concluiu, referindo que se tratava de uma matéria complexa, mas que já começou a ser 
reanalisada, deixando o compromisso da mesma ser avaliada o mais rapidamente possível, 
para se encontrar um maior equilíbrio na aplicação da regulamentação em causa.-------------  
O Senhor Rui Silva referiu que se congratulava com a abordagem que foi feita sobre o 
assunto, considerando que prevaleceu o bom senso, acrescentando que os presentes ficavam 
a aguardar pela correção da situação, com a máxima brevidade.----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACESSO AO MONTE DO SEIXINAL – TURISMO RURAL-------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que tinha colocado, havia algum tempo, a 
necessidade de colocação de contentores de recolha de resíduos sólidos, junto ao 
cruzamento de acesso àquele empreendimento, bem como a intervenção da motoniveladora, 
para reparação do caminho rural de acesso ao mesmo. Acrescentou que questionou, 
recentemente, os proprietários sobre estas situações, tendo os mesmos transmitido que os 
problemas se mantêm, dado que não houve qualquer intervenção por parte dos Serviços da 
Câmara Municipal. Mais referiu que se aproximava a quadra natalícia, o que levará a uma 
maior procura daquele equipamento, apelando no sentido de vir a ser programada uma 
intervenção naquele caminho. --------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que os proprietários daquele Turismo Rural estarão interessados na 
exploração do equipamento do Cerro da Inês, processo que, segundo os mesmos, estará 
dependente de uma vistoria por parte da Proteção Civil, de um elemento de Setúbal. 
Acrescentou que se trata da recuperação de um equipamento importante para o Município, 
com um miradouro fantástico, não se compreendendo estas demoras por parte das diferentes 
autoridades e instituições, as quais sufocam a atividade empresarial no País, com 
burocracias e práticas que levam a que muitas empresas desistam dos investimentos. --------  
O Senhor Presidente informou que não tem sido possível responder a todos os pedidos, para 
arranjos de caminhos rurais, dada a enorme extensão dos mesmos no Município, 
acrescentando que foi feito um plano de intervenção da motoniveladora, dando prioridade 
aos lugares onde residem e circulam mais pessoas. -------------------------------------------------  
Mais referiu que o assunto será visto, tendo em conta as condicionantes que referiu. ---------  
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---------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 
novembro do corrente ano, eram as seguintes:-------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.471.871,66 € (um milhão quatrocentos e setenta e um 
mil oitocentos e setenta e um euros e sessenta e seis cêntimos). ----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 183.048,11 € (cento e oitenta e três mil e quarenta e 
oito euros e onze cêntimos) -----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------  
ENTIDADE: ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reorganização Administrativa do Território ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da proposta de Reorganização Administrativa no Município 
de Santiago do Cacém, apresentada pela Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território, à Assembleia da Republica conforme previsto no artº 14 nº 3 
da Lei nº 22/2012 de 30 de maio. ----------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que era inqualificável o facto da 
Unidade Técnica propor o agrupamento de freguesia no Município de Santiago do Cacém, 
depois da Assembleia Municipal se ter pronunciado contra a alteração dos limites 
territoriais das freguesias do Município, na sequência dos pareceres das Assembleias de 
Freguesia e da proposta da Câmara Municipal no mesmo sentido. Acrescentou que 
contactou com os presidentes das juntas de freguesia visadas e irá contactar com os 
restantes no sentido de se esclarecer melhor a população e de a mobilizar contra esta 
medida, reafirmando o que foi aprovado pelos órgãos autárquicos. ------------------------------  
Mais informou que estão a ser desenvolvidas várias iniciativas a nível do País contra esta 
reforma administrativa do território das freguesias, relativamente à qual existe uma forte 
oposição, como ficou claro na última reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de 
Municípios.------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade observou que deviam ser concertadas posições entre os 
eleitos, para que as pessoas percebam a questão essencial que está em causa e para que as 
decisões a tomar tenham a força da unidade.---------------------------------------------------------  
Mais observou que a Unidade Técnica fez o trabalho que lhe foi pedido, mas a decisão cabe 
ao Governo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Lei 22/2012, de 30 de maio, estará ferida de inconstitucionalidade, ao 
considerar como não pronúncia as situações em que as assembleias municipais não 
promovam a agregação de freguesias. ----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento eram dez horas e trinta minutos, verificou-se a ausência do 
Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GOVERNO DE PORTUGAL – SECRETARIO DE ESTADO DAS 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES-------------------------------  
ASSUNTO: Subconcessão do Baixo Alentejo – Consequências da Suspensão das 
Obras no IP8/A26 – Pedido de visita ao Local. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do oficio enviado pelo Secretário de Estado das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicação, relativamente ao assunto em epígrafe. -----------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------  
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ASSUNTO: Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013.---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da tomada de posição do conselho diretivo da ANMP sobre 
a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013, proposta à reunião do Conselho Geral 
realizado em 15 de novembro de 2012. ---------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO EPE-----------------------------   
ASSUNTO: Extinção do Hospital do Litoral Alentejano EPE--------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da circular informativa datada de 06 de novembro de 2012, 
sobre a extinção em 31 de outubro ultimo do Hospital do Litoral Alentejano EPE e que no 
seu lugar foi criado a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E, resultado da 
publicação do Decreto-Lei nº 238/2012, de 31 de outubro. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Décima Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e oitenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze. --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e oitenta e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com António Dâmaso Chainho. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato 
de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do orgão executivo;------------  
Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 
Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente  
renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 
Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  
A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 
público excecional tendo em conta que: --------------------------------------------------------------  
A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
implementada desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa 
numa comunidade com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao 
Mestre da Guitarra Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento 
da música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a 
orientação do Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos.---------------------  
António Chainho, natural da freguesia de S. Francisco da Serra, desde os anos sessenta que 
mostrou o seu virtuosismo nas doze cordas da guitarra, chamando os maiores artistas para 
cantar consigo, confirmando que a sua missão é levar pelos quatro cantos do Mundo a 
música da sua guitarra. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra, o mestre António Chainho é uma 
mais valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da 
Câmara Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; --------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento.  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 
eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita 
à política de contratação de pessoal.-------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ---------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com pessoas individualmente consideradas.” ---------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com Manuel Domingos. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato 
de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo;------------  
 Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel 
Domingos contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 
renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 
Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  
A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 
público excecional tendo em conta que: --------------------------------------------------------------  
A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
implementada desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa 
numa comunidade com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao 
Mestre da Guitarra Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento 
da música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a 
orientação do Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos.---------------------  
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Manuel Domingos, ligado à freguesia de Vale de Água onde viveu em criança, correu o 
Mundo como acompanhante de reconhecidos nomes do fado. ------------------------------------  
Leciona ao lado do Mestre António Chainho, na Escola da Guitarra Portuguesa desde a sua 
abertura à população até à presente data. -------------------------------------------------------------  
Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra o professor Manuel Domingos é uma 
mais valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da 
Câmara Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; --------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento.  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 
eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita 
à política de contratação de pessoal.-------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ---------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com pessoas individualmente consideradas.” ---------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Festa de Natal da Educação Pré-Escolar – Ano de 2012. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 30.7 Programas e Iniciativas do Serviço de Educação, informação número 
170/DEASS/2012.----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do programa para a Festa de Natal da Educação Pré-Escolar 
no ano 2012, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento 
e noventa, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Dar continuidade à iniciativa Festa de Natal da Educação Pré-
Escolar, promovida pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 da artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação 
dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de 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 171/DEASS/2012 de 12/11/2012.------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) à criança e à aluna do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativos a novos 
pedidos, constantes do anexo I; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e à aluna do Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
– escalão A, constantes no anexo I a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 
100,00€ (cem euros), sendo o valor total de 100,00€ (cem euros). ------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e noventa e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos 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 164/DEASS/2012 de 29/10/2012.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) à criança e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos, constantes do anexo I; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar a deliberação da Câmara Municipal datada de 04.10.2012, por motivo de 
alteração de escalão, de B para A, constante do anexo II; ------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 
reavaliações, as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e aos alunos 
do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I e II a saber: 
Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 12,50€ (doze euros e cinquenta 
cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo André 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), sendo o valor total de 87,50€ (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). -----  
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e noventa e 
dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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 --------------------  
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ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 – apoio alimentar a crianças da 
Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Fornecimento de 
refeições pelas Casas do Povo de Abela e de S. Domingos -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 167/DEASS/2012, de 05/11/2012, processo SSC.23.1.3 da 
Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/2012.---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: manutenção, para o ano letivo 2012/2013, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 
Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos 
alunos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha como base de cálculo: -----  
a) no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; -----------------------------------------------------  
b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; -----------  
c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Três: que esse valor seja, para as entidades a seguir referidas, o seguinte:----------------------  
Casa do Povo de Abela – escalão A – 2,70€; escalão B – 1.97€; não carenciado – 1,24€, --  
Casa do Povo de S. Domingos - escalão A – 3,80€; escalão B – 3.07€; não carenciado – 
2,34€,-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Número 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; -----------------------  
Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de setembro;------------------------------------------------------  
Informação prestada pela entidade fornecedora de refeições às crianças da Educação Pré-
Escolar e aos alunos do 1º  Ciclo do Ensino Básico daquele estabelecimento de ensino. -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE-----------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 45/SAC/DCD/2012 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto.-------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez euros) para a 
Casa do Povo de Alvalade destinada a apoiar as atividades culturais e recreativas a 
desenvolver no presente ano. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------  
2. A Casa do Povo de Alvalade para além da vertente social, apoiada através de acordos de 
cooperação com a segurança social desenvolve paralelamente atividades de índole cultural e 
recreativa, cujos custos são suportados pela casa do Povo. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 17/DOGU/SAU, de dois mil e doze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e noventa e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze horas e dez 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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