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ATA NÚMERO TRINTA E SETE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSETE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E TREZE ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezassete dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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, Álvaro dos Santos Beijinha, 
Vice-Presidente, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves 
Frade, José António Alves Rosado e Óscar Domingues Ramos 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 seis, 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: ---------------------------------------  
TÉRMINO DO MANDATO AUTÁRQUICO, DE DOIS MIL E NOVE A DOIS MIL 
E TREZE – CUMPRIMENTOS DE DESPEDIDA---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que ao encerrar um ciclo de doze anos como Presidente da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, queria expressar o seu profundo agradecimento a 
todos os eleitos da autarquia com que privou e expressar um público muito obrigado a todos 
os trabalhadores da Câmara Municipal, centrados que com ele tiveram num único 
propósito, o de servir o Município de Santiago do Cacém e a sua população.------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha agradeceu a todos os vereadores permanentes que 
agora saem, Vereador José Rosado e Vereadora Teresa Alves, aos vereadores da oposição, 
Arnaldo Frade, Óscar Ramos e Carlos Pereira Dias, que consigo trabalharam, à Senhora 
Vereadora Margarida Santos que continuará em funções no mandato que se vai iniciar. Ao 
Presidente da Câmara Municipal, Vitor Proença, com quem aprendeu bastante, o seu 
agradecimento também pelo trabalho que desenvolveu, nos últimos doze anos, em prol da 
população do Município, ao qual desejou as maiores felicidades e sucesso no trabalho que 
irá desenvolver na Presidência da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, onde, certamente, 
irá mostrar qualidades como mostrou em Santiago do Cacém.------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Teresa Alves agradeceu o bom companheirismo e compreensão entre 
todos, ambiente que lhe permitiu ter uma experiência que considerou positiva, desejando 
felicidades a toda a Vereação, em geral, e a cada um, em particular, na sua vida pessoal e 
politica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que já tinha tido a oportunidade de felicitar o Presidente pela sua vitória em 
Alcácer do Sal, e mais uma vez lhe desejava tudo de bom. Desejou também felicidades ao 
Senhor Vereador José Rosado, agradecendo o seu apoio, e ao Senhor Vereador Álvaro 
Beijinha agradeceu a grande disponibilidade e apoio que lhe concedeu nos quatro meses 
que teve no Executivo, ao qual desejou também as maiores felicidades no novo mandato 
como Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ---------------------------------- 
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Agradeceu igualmente a colaboração dos trabalhadores que apoiam os órgãos autárquicos, 
Ermelinda Sobral e Maria Teresa Pereira, bem como ao Dr. José Pereira e Dra. Maria 
Helena Gonçalves Lourenço, e a todos os trabalhadores, em geral.------------------------------ 
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que encerrava um ciclo de dezasseis anos como 
membro de órgãos autárquicos no Município; na Freguesia de Ermidas Sado, na 
Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, numa sucessão natural de eleitos no sistema 
democrático. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que saía com a consciência de ter feito o que se impôs em cada momento, 
desejando, não só aos membros da Câmara Municipal mas também aos funcionários que 
acompanharam os trabalhos das reuniões de Câmara, felicidades e sucessos a todos.--------- 
Mais referiu que, independentemente das opções e projetos políticos de cada um, desejava 
que o seu trabalho decorresse o melhor possível nos municípios em que foram eleitos e na 
região, para que esta se venha a firmar cada vez mais e que os seus municípios venham a 
ser um exemplo de participação e nos quais as pessoas gostem de viver.----------------------- 
Apresentou ainda disponibilidade para o que for necessário, naquilo que tiver ao seu 
alcance.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que iria complementar o que dissera em reunião 
anterior, reiterando os seus agradecimentos quer aos eleitos quer aos trabalhadores, de uma 
forma geral, e de forma particular àqueles com quem privou mais de perto nas reuniões da 
Câmara Municipal, as Assistentes Técnicas Ermelinda Sobral e Maria Teresa Pereira, Dr. 
José Pereira Gonçalves e Dra. Maria Helena Gonçalves Lourenço.------------------------------ 
Acrescentou que foi para si um privilégio e um prazer participar no Executivo Municipal 
onde estão representadas diferentes forças partidárias, saindo com a convicção de que os 
eleitos nos órgãos autárquicos têm dignificado o Município, esperando que os presidentes 
agora eleitos, para a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e para a Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal, se continuem a esforçar a este nível.------------------------------------------- 
Agradeceu e desejou as maiores felicidades pessoais àqueles que vão continuar, os quais 
felicitou mais uma vez pela vitória alcançada nas últimas eleições.----------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que a sua passagem por este órgão autárquico era 
mais uma marca na sua vida de aprendizagem, de coisas boas e de outras menos boas.------ 
Agradeceu a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, em geral, e em particular aos da 
Divisão que supervisionou, os quais classificou de grandes guerreiros pelas lutas que têm de 
travar no terreno para resolver os problemas que se colocam.------------------------------------- 
Acrescentou que a nível dos eleitos a tempo inteiro existiu um relacionamento de amizade e 
de lealdade que permitiu a criação das condições necessárias para desempenhar as suas 
funções durante os oitos anos no Executivo Municipal. Ao Senhor Vereador Álvaro 
Beijinha, Presidente da Câmara Municipal a partir do dia seguinte à presente reunião, 
desejou as melhores felicidades para levar o Município por bom caminho, ao serviço das 
populações. À Senhora Vereadora Margarida Santos que supervisionou áreas com as quais 
trabalhou mais de perto, nomeadamente a cultura o desporto e a educação, desejou também 
as maiores felicidades. Ao Senhor Presidente Vitor Proença, que cessa funções nesta 
Câmara Municipal, referiu que registava a confiança que o mesmo lhe depositara nos 
últimos oito anos no desempenho das suas atividades, o que o marcou de forma positiva.--- 
Mais referiu não ter registos negativos relativamente aos vereadores da oposição, com os 
quais foi possível criar laços de amizade.------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo esperar que a vida de todos continue a marcar pela defesa de valores, 
merecendo o respeito das pessoas, que tenham muita saúde, e que o convívio entre todos 
prossiga, sempre que possível.--------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de 
outubro do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 987.023,26 € (novecentos e oitenta e sete mil e vinte e 
três euros e vinte e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 173.285,63 € (cento e setenta e três mil duzentos e 
oitenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos) -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: SIADAP 2011 – Avaliação das Unidades Orgânicas ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 32/GGRH/2013 ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificação da avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do ano 
2011, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e 
setenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: A avaliação do desempenho das Unidades Orgânicas que 
dependem diretamente dos membros do órgão executivo é efetuada anualmente, 
competindo à respetiva Câmara Municipal a sua ratificação. --------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 7º e o nº 3 do artigo 12º do Decreto 
Regulamentar nº 18/2009, de 4 setembro. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 19/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número cento e setenta e dois, 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 cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez 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, a qual foi aprovada, por unanimidade, no 
final da presente reunião, a última do mandato de dois mil e nove a dois mil e treze. ---------  

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
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O Secretário da Reunião 

 
 

__________________________________________ 
 
 
 


