
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2011-10-06                                                                                                          Pág. 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DE SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE -------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao seis dias do mês de Outubro de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos e Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de se efectuar 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 votação a acta número trinta e 
seis da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------ 
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS – RECOMENDAÇÃO 
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte recomendação:------------------------------------------------------------------------------------- 
“Por diversas vezes temos vindo a chamar a atenção para a necessidade de uma maior 
equidade na atribuição de verbas, por parte do Município, às diversas Freguesias. ---------------- 
Se analisarmos o que aconteceu nos anos de 2009 e 2010 chegamos à conclusão da 
disparidade existente nos apoios às Freguesias e da razão de ser das nossas chamadas de 
atenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vejamos o ano de 2009: --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que, em termos absolutos, são grandes as diferenças no montante de 

transferências para as diversas Freguesias e tiveram lugar, para além e fora dos documentos 

previsionais – propostas de agenda, mais algumas transferências para algumas em concreto. 
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Em 2010: 
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A situação continuou a verificar-se e a evoluir do mesmo modo, com apoios avulso – 
propostas de agenda - para determinadas Freguesias. 
Se procurarmos entender os apoios, nos anos de 2009 e 2010, pela sua relação com  
a população residente, vamos concluir que a disparidade se mantém. 
Nesse mesmo sentido veja-se os apoios per capita atribuídos nos anos em causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, RECOMENDAMOS: 
Que se analise a situação em causa para que, nos documentos previsionais a elaborar no futuro 
próximo, sejam alcançados maiores níveis de equidade nos apoios municipais a atribuir às 
Freguesias. Importa evitar os apoios avulsos que se verificaram não apenas nos anos de 2009 e 
2010 mas também em 2011. Este tipo de apoios deve ter um carácter excepcional e ser 
reduzido a situações verdadeiramente urgentes e inesperadas.” 
POLITICAS DO ANTERIOR GOVERNO – REFLEXOS NO MUNICÍPIO 
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O Senhor Presidente referiu que sentia a necessidade de desenvolver uma campanha de 
informação à população sobre as gravosas consequências para o Município que resultaram da 
usurpação de recursos financeiros por parte do Governo PS com a conivência de algumas 
pessoas do Concelho, considerando que as dificuldades sentidas no Município de Santiago do 
Cacém e nos municípios portugueses em geral, não começaram agora, são o resultado de 
políticas que classificou de autênticos roubos feitos às autarquias, não só no plano das 
transferências como da acção de operadoras de serviços públicos. Situação que, em sua 
opinião, não podiam passar em branco. 
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a intervenção do Senhor Presidente lhe parecia 
mais um acto de sobrevivência ao pretender justificar com as politicas alheias a sua 
incapacidade de cumprir com as promessas contidas nos sucessivos documentos previsionais. 
Acrescentou que considerava surpreendente um certo gosto que notava nas palavras do 
Presidente de aproximação à governação do PSD, à semelhança do que tinha acontecido, no 
dia anterior, na Madeira, com Mário Nogueira, do Sindicato dos Professores, e Alberto João 
Jardim, candidato do PSD às eleições daquela Região Autónoma, em contraponto ao ódio de 
estimação ao PS que nunca deixou que o PCP tivesse importância política no País, para além 
dos vinte e oito câmaras que governa. 
Mais referiu que, tal como dissera no início, considerava que se tratava de um acto de 
sobrevivência que os eleitos do PS assinalavam e cá estariam para ver o que se irá passar a 
seguir, não deixando de agir em conformidade. 
O Senhor Presidente referiu que tendo em conta os comentários feitos pelo Senhor Vereador 
Arnaldo Frade à sua intervenção, recordou que há alguém no Concelho de Santiago do Cacém 
que anda há mais de trinta anos a tentar ganhar as eleições para a Autarquia, sem o conseguir, 
acrescentando que têm sido expressivos obtidos, sobretudo nos últimos dois anos e ainda mais 
expressivo foi a votação no último acto eleitoral no projecto político encabeçado pelo 
Vereador Arnaldo Frade. 
Acrescentou que o que queria transmitir não era contra ninguém, mas pelo Município e pelas 
pessoas, as quais têm o direito de saber o que está em causa e como irão ser afectadas nos seus 
interesses pelos valores que foram usurpados. 
Mais informou que há municípios governados por eleitos do PS que irão trazer esta questão à 
primeira página dos boletins municipais.  
O Senhor Vereador Óscar referiu que lhe parecia um pouco artificial a forma como foi criada 
a discussão em curso, e que não lhe parecia correcta a afirmação de que o PS roubou, 
enquanto nada se dizia do PS quando este duplicou as verbas para as autarquias, nem da forma 
como António Guterres, então chefe do Governo, tentou dotar as autarquias com mais meios, 
os quais não foram devidamente utilizados pelos autarcas, alguns dos quais os utilizaram em 
floreados. 
Acrescentou que também no Município há maus exemplos da forma como se gasta o dinheiro 
e se atribuem bens, como no caso da atribuição de lotes de quatrocentos e quinhentos metros 
quadrados a uma só família quando se podia dividir aquela área e servir duas ou três, 
considerando que devia haver mais equidade. 
Relativamente aos resultados do PS nas eleições autárquicas no Município, considerou que 
talvez os mesmos se devam ao facto do PS ter concorrido todos estes anos com programas que 
assentam na realidade, não prometendo o que não podia dar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------- 
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALENTEJO 
LITORAL----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Cessação da prestação de cuidados na extensão de saúde de São Francisco 
da Serra.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pelo Agrupamento de Centros de Saúde do 
Alentejo Litoral relativamente ao assunto em epígrafe.------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Alteração da Composição do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da 
Câmara -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do despacho nº 072/GAP/2011 e 073/GAP/2011 de 03 de 
Outubro relativamente ao assunto em epígrafe, documentos que são dados como reproduzidos 
na presente acta com o número duzentos e seis, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------  
Pelos Senhores Vereadores eleitos do PS foi apresentada a seguinte tomada de posição: -------  
“Alteração da Composição do GAP -Nomeação da Adjunta e Secretária. --------------------------  
As nomeações em causa decorrem da cessação de funções da Adjunta do GAP que exerceu 
funções até ao dia 3 de Outubro. --------------------------------------------------------------------------  
As nomeações em causa são um direito do Presidente da Câmara Municipal nos termos da lei. 
As nomeações em causa não constituem uma obrigação mas sim uma faculdade legal.----------  
O momento em que vivem as autarquias é de dificuldades financeiras que importa não 
esquecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A reforma da legislação autárquica vai ser uma realidade e aponta para grandes restrições 
quanto à existência de vereadores em permanência e dirigentes municipais.-----------------------  
É um facto que, tendo em conta que os trabalhadores nomeados já prestam serviço na 
autarquia a sua não nomeação não constituiria uma poupança absoluta mas sim uma poupança 
relativa, por parte dos cofres da autarquia.---------------------------------------------------------------  
De qualquer forma a não nomeação para ambos os cargos seria um sinal importante e daria 
uma imagem positiva dos desígnios da autarquia no que diz respeito à sua política de gastos 
com pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Julgamos que a nomeação apenas para um dos lugares em causa não poria em causa o 
desempenho do GAP e cumpriria os objectivos expostos. --------------------------------------------  
Não foi esse o caminho seguido pelo Presidente da Câmara Municipal que não perdeu a 
oportunidade de nomear para todos os cargos do GAP, no âmbito dos poderes que a lei lhe 
confere. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
É pena que tenha sido assim. Até parece que tudo vai bem no que diz respeito à relação das 
despesas com pessoal com o total das despesas municipais. Ora acontece que o nosso 
Município apresenta dos piores resultados do país no que a essa matéria respeita. ---------------  
Como é óbvio, nada temos contra as pessoas envolvidas. Julgamos apenas que se trata de mais 
um acto de gestão desconforme com a necessidade de melhorar as finanças da autarquia”. -----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – Pedido de Prorrogação de 
Prazo – Multa por violação do prazo da obra. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro e informação número cento e quarenta de 
dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a não aceitação do pedido de prorrogação de prazo efectuado 
pelo empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar a aplicação da multa contratual diária por violação do prazo da obra conforme 
previsto contratualmente, sendo de 476,36 €/dia nos primeiros 30 dias de atraso e 952,73 €/dia 
no restante tempo de atraso.--------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: A empreitada em referência deveria estar concluída em 30.09.2011. 
O empreiteiro apresentou um pedido de prorrogação de 60 dias, a título gracioso, que se junta 
em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constata-se que o atraso da obra está relacionado com o atraso inicial na execução dos 
trabalhos da Ciclóvia (2,5 meses), com o rendimento de execução abaixo do previsto e ainda 
com a interrupção dos trabalhos efectuada pelo empreiteiro no mês de Agosto (2 semanas). ---  
Houve um pequeno atraso nos pagamentos, mas não se considera significativo, pois a partir 
do mês de Julho a situação tem-se mantido regularizada e dentro dos limites legais. -------------  
Dois: Artigo 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro e cláusula 16ª do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------  
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 25/DGU/SAU, de dois mil e onze, 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 será dado como reproduzido na acta, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 

 
 


