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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DE TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao treze 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 a Senhora, Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, 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 efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e votação a acta número 
trinta e oito da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, por não ter estado presente. ----------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES----------------  
ASSUNTO: Extinção da IGAL – Inspecção – Geral da Administração Local----------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da Comunicação inserta pelo Inspector – geral da IGAL na 
página do sítio da IGAL na internet e da comunicação enviada ao mesmo pelo Secretário 
Geral da ANMP relativamente ao assunto em epígrafe. -----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO PORTUGUESES ----------------  
ASSUNTO: Taxas do IVA / Electricidade. -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Circular nº 137/2011-PB de 21/09/2011 da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe. ---------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Síntese da Execução Financeira do Município, no 3º Trimestre. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Onze.--------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO: da Síntese da Execução Financeira do Município no 3º 
trimestre de 2011, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que será dado 
como reproduzido na acta. 
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 2011.----
-- 
TOMADA DE POSIÇÃO “Relativamente ao documento identificado em epígrafe, onde se 
caracteriza a situação financeira do Município, somos a tomar as seguintes posições: 
A receita Municipal cifra-se nos 19,4 M€ no final do 3º trimestre de 2011. Como é referido no 
relatório, caso não fosse o valor das comparticipações do FEDER, a receita ficava aquém da 
registada em 2010. Segundo o Orçamento Municipal para 2011, o valor previsto da receita é 
de 40,6 M€, pelo que segundo as perspectivas da maioria da CDU, será expectável arrecadar 
no 4º trimestre de 2011 o mesmo valor que se conseguiu arrecadar nos outros três trimestres!!! 
(Pag.3). 
Quanto à despesa, verifica-se um aumento substancial (70%) com o valor dos juros e outros 
encargos e ainda com uma subida de 3% das despesas com pessoal. Eis o resultado do que 
temos vindo a chamar a atenção sempre que ocorre mais uma contratação de colaboradores. 
De referir que segundo o documento agora em análise, as receitas correntes não cobrem as 
despesas correntes, não se respeitando portanto, o princípio do equilíbrio orçamental e, por 
maioria de razão o principio da legalidade a que está obrigada toda a administração pública. 
(Pag. 5 e 6) 
Outro aspecto que nos parece mais gravoso tem que ver com o facto de nos três trimestres, a 
dívida a fornecedores ter aumentado 1,9 M€, totalizando 7,6 M€. Isto quer dizer que as 
despesas correntes não aumentaram porque não se pagou aquilo que se comprou, e nas 
despesas de capital fez-se obra com o dinheiro dos fornecedores.  
Como é fácil de concluir, e aliás como nós temos vindo a frisar constantemente, o orçamento 
aprovado para 2011 está completamente desfasado da realidade e a sua execução é feita com 
violação da lei o que se afigura como preocupante. Parece que o que interessa é gastar, 
independentemente de ter ou não o dinheiro para tal. (Pág.11) 
Vamos ver até quando esta situação será sustentável.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Décima Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois Mil 
e Catorze.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Décima Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. 
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, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado 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: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze. ---------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. 
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, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado 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 Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze. -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, 
documento que será dado como reproduzido na acta. 
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, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado 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: Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – Suspensão Parcial 
da obra--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e dez, Informação número cento e 
quarenta e cinco de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: – Aprovar a suspensão parcial da empreitada por um período de 60 dias, a 
terminar a 12-12-2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: – A falta de autorização para abate de sobreiros impossibilita a 
execução de trabalhos na zona localizada entre o Km 0+350 e 0+410, no lado direito sentido 
EN121 / EN261. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Artigos 297, alínea a) e 369º do Código dos Contratos Públicos e cláusula 32º do 
Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Valor a atribuir para venda ao público do “Foral Manuelino de Santiago do 
Cacém” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação nº 21/AMAC/DCD/2011 da Divisão de Cultura e Desporto 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor unitário de 15,00 euros para venda ao público da edição “Foral 
Manuelino de Santiago do Cacém”. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Santiago do 
Cacém e Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 0217/DEASS/2011 de 13/09/2011.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, relativos a situações excepcionais, 
constantes do Anexo I, documento que será dado como reproduzido na acta. 
Dois: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as verbas 
para livros e material escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A, constantes no 
anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 75,00 € (setenta e cinco euros), 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 150,00 € (cento e cinquenta euros) e 
Agrupamento de Escolas de Santo André 75,00 € (setenta e cinco euros) sendo o valor total 
de 300,00 € (trezentos 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; 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Santiago do 
Cacém e Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 0220/DEASS/2011 de 15/09/2011.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que será dado como reproduzido 
na acta. 
Dois: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e 
B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 150,00 € (cento 
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e cinquenta euros), Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 400,00 € (quatrocentos euros) 
sendo o valor total de 800,00 € (oitocentos euros).---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
alínea e), do nº 1, do art. 4º e  nº 1 alínea a) e 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; 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 0222/DEASS/2011 de 23/09/2011.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que será dado como reproduzido 
na acta. 
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 25.08.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitantes aos alunos constantes da listagem do anexo II, pelo facto de terem 
sido entregues declarações do Centro de Emprego, com indicação da situação de desemprego 
dos progenitores.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinados às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e 
B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 87,50 € (oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos), Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 100,00 € 
(cem euros), Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 12,50 € (doze euros e cinquenta 
cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo André 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 387,50 € (trezentos e oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
alínea e), do nº 1, do art. 4º e  nº 1 alínea a) e 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; 
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 26/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. ----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Prorrogação do Prazo para Início e Terminus da Construção a Erigir no 
Lote nº 32 do Loteamento Municipal da Abela”. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 11.01.32/SAM/1992.----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: O Munícipe Emanuel António Martinho Pereira, proprietário do lote nº 32 e do 
lote nº 1 da expansão do Loteamento Municipal da Abela, procedeu à anexação dos lotes na 
sequência da alteração ao loteamento. Assim, o polígono de implantação da construção e o 
respectivo projecto terão de ser redesenhados; ----------------------------------------------------------  
Face à actual conjuntura económica e financeira, o munícipe encontra-se a avaliar, junto das 
instituições bancárias, a concessão de crédito, tendente à construção a erigir nos lotes acima 
referidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo facto, propõe-se, que seja concedida a prorrogação do prazo por mais um ano, para início 
e terminus da construção. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o nº 3 do artº 13º do Regulamento Municipal de 
alienação de Lotes de Terreno para Habitação publicado no Diário da República nº 64, Aviso 
nº 6104 de 30 de Março de 2007. -------------------------------------------------------------------------  
b) O Loteamento mencionado não se encontra totalmente infraestruturado; -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: “A ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.” 
ASSUNTO: “Contrato de Arrendamento – Edifício da antiga Central Eléctrica”. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, zero nove – zero três, de dois mil e onze da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração da alínea b) da Cláusula Quinta do Contrato celebrado 
entre o Município de Santiago do Cacém e “A Espiga – Cooperativa de Solidariedade Social, 
CRL” em cinco de Julho de Dois Mil e Onze. ----------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------Quinta --------------------------------------------------  
a) --------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------  
b) Durante os primeiros cinco meses após a assinatura do contrato, e com vista à execução das 
obras necessárias, não haverá lugar ao pagamento de qualquer renda. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela “A Espiga – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL”. -------------------------------------------------------------------------------  
b) De acordo com alínea d) do nº 7 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2011-10-13                                                                                                          Pág. 7 

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado 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: Hasta pública para alienação dos lotes 3, 6 e 15 da ZAM – Sul do Parque 
Empresarial de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo hastas públicas – parques empresariais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo / 2011. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a alienação dos lotes 3, 6 e 15 da ZAM (zona de actividades mistas) 
– sul do parque empresarial de Santiago do Cacém, através do procedimento por hasta 
pública; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar as condições especiais da hasta pública e respectivo caderno de encargos, 
conforme documentos que serão dados como reproduzidos na acta. 
3. Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 10 de Novembro de 2011, 
pelas 10,00 horas;--------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 233/DDET/GAE/2011, 
anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Considerando que existe registada na base de dados de gestão da rede municipal de parques 
empresariais uma carteira de pretensões para lote dos parques empresariais e, que os lotes em 
referência se encontram disponíveis para atribuição, tendo como objectivo o desenvolvimento 
da economia local. -------------------------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com o disposto na alínea f), do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------  
4. De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais do 
Município de Santiago do Cacém, aprovado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
em reunião ordinária de 11 de Dezembro de 2008 e pela Assembleia Municipal de Santiago 
do Cacém em sessão ordinária de 19 de Dezembro de 2008. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Cooperação com AERSET – Associação Empresarial da 
Região de Setúbal ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / 2011. -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Protocolo de Cooperação entre a AERSET – Associação 
Empresarial da Região de Setúbal e o Município de Santiago do Cacém, documento que será 
dado como reproduzido na acta. 
FUNDAMENTOS: 1. O presente protocolo visa a criação de uma parceria institucional, 
tendo em conta os objectivos que foram identificados nas áreas de actividades e competência 
de cada um dos contraentes, bem como o aproveitamento de sinergias resultantes da sua 
actuação constante; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Os Municípios dispõem de atribuições no domínio da promoção e desenvolvimento, 
conforme dispõe a alínea n) do nº 1 do artigo 13º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. ---------  
3. Compete aos órgãos municipais no domínio do apoio ao desenvolvimento local colaborar 
no apoio a iniciativas locais de emprego e participar em programas de incentivo à fixação de 
empresas, de acordo com as alíneas c) e o) do nº 1 do artigo 28º da citada Lei: -------------------  
4. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem como um dos seus principais objectivos a 
vitalização da economia e a criação de mais e melhor emprego e, considera que, para a 
realização deste objectivo, é prioritário a definição e aplicação de uma politica e estratégias 
industriais de incentivo e captação de investimento mediante a instalação e promoção de 
zonas de acolhimento industrial dotadas de condições e serviços que propiciem a sua 
atractividade num contexto complexo de grande concorrência à escala global e entre regiões. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Atendimento on line -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes.-----------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.------------------------  
PROPOSTA: Que seja avaliada, a todos os níveis, a pertinência de promoção de uma 
experiência - piloto no sentido de disponibilizar uma plataforma on line através da qual, por 
exemplo uma hora por semana, o presidente da Câmara Municipal possa interagir on line com 
os munícipes do nosso concelho, sobre matéria da competência municipal ou do interesse 
específico da população.------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência da avaliação referida, designadamente ao nível das implicações financeiras, caso 
se entenda levar a experiência - piloto por diante e a mesma se revele sustentável e 
acrescentadora da aproximação entre os eleitos e a população, deve a iniciativa ser 
disponibilizada de forma permanente e consolidada como mais um veículo de interacção que 
beneficiará uma parte significativa da nossa população.-----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Aproximar a autarquia dos munícipes deve ser preocupação de todos os 
eleitos, em especial dos que exercem as suas funções com competências atribuídas;-------------  
Para além do atendimento presencial e da possibilidade de comunicação via email é já hoje 
possível ir tecnologicamente mais além na relação com os munícipes; -----------------------------  
A utilização de ferramentas tecnológicas deve ser potenciada ao máximo em todas as 
circunstâncias, designadamente em municípios com grande dispersão populacional e um vasto 
território; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se devem testar as hipóteses que nesse âmbito emergem, que sejam financeiramente 
comportáveis e propiciadoras do incremento da participação dos cidadãos na gestão da coisa 
pública; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Existem já experiências bem sucedidas que podem ajudar o nosso município a evitar 
eventuais erros e a avançar no melhor sentido.----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada a proposta-----------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a contra, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.-----------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.---------------------------  
Dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.----  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores da CDU foi apresentada a 
seguida declaração de voto: “Os eleitos da CDU apreciaram a proposta dos Vereadores do 
PS, Arnaldo Frade e Óscar Ramos, apresentada à presente reunião de Câmara Municipal com 
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a designação “Atendimento online”, a qual merece o nosso voto contra, tendo em conta as 
seguintes razões: 
- A Câmara Municipal informa os senhores vereadores que a solução já foi avaliada pelos 
serviços – tendo inclusive decorrido uma reunião com uma empresa da especialidade em 
Outubro do ano passado – e foi entendido que a mesma não era uma prioridade actualmente;- 
- Dada a actual conjuntura económica – e apesar do interesse da aplicação das novas 
tecnologias – não parece adequada nem decisiva a adopção desta ferramenta para um 
significativo incremento da participação cívica na gestão das causas públicas. 
- A Câmara Municipal tem vindo a promover cada vez com maior intensidade uma política de 
proximidade com os munícipes, como atestam, entre outras iniciativas, os atendimentos 
semanais do senhor Presidente e senhores Vereadores, as visitas às freguesias, a criação do 
Gabinete Municipal de Santo André e mais recentemente a criação de uma conta da Câmara 
Municipal no Facebook, onde são permitidos comentários e opiniões a todas as publicações 
efectuadas diariamente pela autarquia. 
Pelos Senhores Vereadores do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: “A 
proposta que apresentámos, referente ao assunto em epígrafe, acabou de ser rejeitada. Afinal 
de contas não se trata de nada de novo. A actual maioria é totalmente previsível na forma 
como, em geral, vota as propostas que não são da sua autoria – chumba-as. 
Fá-lo apenas e só com a vontade de demonstrar o poder de rejeitar o que vem da oposição, 
sem olhar ao benefício que cada proposta pode trazer aos cidadãos. 
Em concreto, a proposta de hoje visava apenas averiguar da sustentabilidade de colocar à 
disposição dos cidadãos, uma via electrónica de contacto directo entre estes e o presidente da 
Câmara Municipal. 
A ideia, como é bom de ver, procurava diversificar os canais de interacção entre eleitos e 
munícipes fomentando a cidadania e a participação. 
 
Não se trata de uma ideia original. Outros presidentes de Câmara Municipal seguiram já esse 
caminho. É o caso do presidente da Câmara Municipal de Aljustrel – Nelson Brito. 
Repare-se que não sugerimos sequer a adopção da iniciativa. Apenas propusemos a 
averiguação da relação custo/beneficio para que se pudesse ajuizar da pertinência da sua 
aplicação. 
Mas nem essa averiguação a maioria comunista aceitou fazer. De facto, não basta afirmar a 
toda a hora que se está ao lado dos cidadãos. É preciso agir nesse sentido. Com a rejeição da 
presente proposta a CDU mostrou, mais uma vez, que não está à altura das suas 
responsabilidades e que, desgraçadamente, não coloca os cidadãos em primeiro lugar como é 
sua obrigação. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 pela Senhora Vice-
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 

 
 


