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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DE TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao três dias do mês de Novembro 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, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efectuar 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 votação a acta número quarenta 
e um, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com seis votos a favor e uma 
abstenção do Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES-----------  
ASSUNTO: de Resolução sobre Orçamento de Estado para 2012.------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: GAP--------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO Resolução sobre o Orçamento de Estado para 2012 aprovada 
por unanimidade pelo Conselho Geral da ANMP na reunião de 27 de Outubro de 2011, 
documento que será dado como reproduzido na acta. --------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de três postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 13/TI/DGRH/SR/2010 ----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento para ocupação de três postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal, na Divisão de Serviços Urbanos, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para a actividade de Condução de Viaturas, Máquinas e Equipamentos. -----------  
 - Através da utilização da reserva de recrutamento; ---------------------------------------------------  
 - E em caso de impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho por 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, por trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. A existência de reserva de recrutamento em resultado de 
procedimento concursal comum para contratação por tempo indeterminado de dois 
Assistentes Operacionais (Condutor de Máquinas Pesadas e Veiculos Especiais), cuja lista de 
ordenação final foi homologada, por despacho da Sr.ª Vereadora, com competência delegada 
na área dos Recursos Humanos, em 24.01.2011. -------------------------------------------------------  
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2. Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta:-----------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da actividade de Condução 
de Viaturas, Máquinas e Equipamentos; -----------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar as funções; ----------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2010 – 613 trabalhadores; - Ano de 2009– 622 
trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 trabalhadores. -----------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a verificar-
se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de opositores com 
relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade especial, considerando os 
princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à actividade 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril,  art.º 9 e 10º da Lei n.º 12-
A/2010, de 30 de Junho e art.º 43 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, 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.-------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores 
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 actuais funcionários da autarquia. -------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.”---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 08/TI/DGRH/SR/2011 ----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Engenheiro Electrotécnico), para a actividade de Estudo, Planeamento e Projecto, na 
Divisão de Serviços Urbanos.------------------------------------------------------------------------------  
2. Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhador 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. 
FUNDAMENTOS: De Facto: A insuficiência de recursos humanos para assegurar a função. 
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Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta:-----------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da actividade de Estudo, 
Planeamento e Projecto, na área da Engenharia Electrotécnica. --------------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2010 – 613 trabalhadores; - Ano de 2009 – 622 
trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 trabalhadores. -----------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a verificar-
se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de opositores com 
relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade especial, considerando os 
princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à actividade 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.--------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, 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.-------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores 
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 actuais funcionários da autarquia. -------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.”---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011-----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com o Senhor António Dâmaso Chainho. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) 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, e tem por objecto ministrar aulas de guitarra portuguesa; ---  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
c) 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;-------------------------------------------------------------------------------  
d) 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;-----------------------------------------------------  
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e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de 
cabimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) O prestador de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 
de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. ------------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS e do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. 
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores 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 actuais funcionários da autarquia. -------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.”---------  
Pelo Senhor Vereador eleito do PSD, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “O 
seu sentido de voto resulta do facto de não ter elementos que lhe permitam avaliar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo contratado em causa”. ------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011-----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com o Senhor Manuel Domingos. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: a) 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, e tem por objecto ministrar aulas de guitarra portuguesa; -------  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
c) 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;-------------------------------------------------------------------------------  
d) 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;-----------------------------------------------------  
e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de 
cabimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) O prestador de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social. ---------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2011-11-03                                                                                                          Pág. 5 

De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 
de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. ------------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS e do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores 
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 actuais funcionários da autarquia. -------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.”---------  
Pelo Senhor Vereador eleito do PSD, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “O 
seu sentido de voto resulta do facto de não ter elementos que lhe permitam avaliar os 
resultados do trabalho desenvolvido pelo contratado em causa”. ------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de uma Motoniveladora de marca Komatsu 
GD 505 A-2.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-09.01/2011 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Efectuar procedimento por hasta pública para alienação de uma 
motoniveladora, inoperacional e imobilizada, de marca Komatsu, modelo GD 505 A-2, do ano de 
1986, propriedade do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar as condições da hasta pública, documento que será dado como reproduzido na 
acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 17 de Novembro de 
2011, pelas 10,00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea e) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 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 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 0240/DEASS/2011 de 21/10/2011.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar 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, destinadas às crianças e  aos alunos carenciados – escalão A 
e B constantes no anexo I a saber: Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 75,00 € 
(setenta e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 100,00 € (cem euros) sendo 
o valor total de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros). -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 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: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P --------  
ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2012 --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2011. ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas de 
turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano 2012, 
documento que será dado como reproduzido na acta. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com e-mail remetido à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, em 25 de Outubro de 2011, pela ARS – Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, anexo ao processo;-------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o disposto no Decreto-lei nº 53/2007, de 08 de Março, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-lei nº 7/2011, de 10 Janeiro, Portaria nº 582/2007, de 04 de Maio, e 
Portaria nº 31-A/2011, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SORRISO BONITO, CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, LDA-----------------  
ASSUNTO: Pagamento em prestações do valor das compensações pela não execução de 
dois lugares de estacionamento--------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo dos Caeiros, n.º 1, 1.º andar, fracção C, em Cercal do Alentejo. -----  
REFERÊNCIA: Comunicação Prévia n.º 131/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 3227 de 21/10/2011. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Pagamento das compensações urbanísticas pela não execução de dois lugares 
de estacionamento em quatro prestações mensais e sucessivas, calculadas no valor total de 
1.191,65€. Cada prestação terá o valor parcial de 297,91€, sendo a primeira paga após a 
notificação da deliberação de câmara com a aprovação do pagamento fraccionado, até ao 
último dia útil do mês de Novembro e as três restantes a vencer no último dia útil do mês de 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: O processo de Comunicação Prévia 131/2011 referente à alteração de 
utilização de uma fracção autónoma do prédio sito no Largo dos Caeiros, n.ºs 7 e 8, no Cercal 
do Alentejo, de habitação para serviços (Consultório Médico Dentário), implica um 
agravamento das necessidades de estacionamento que o requerente deve garantir. Uma vez 
que o titular do processo não consegue assegurar a execução dos referidos estacionamentos, 
deverá o mesmo compensar o município no valor calculado. ----------------------------------------  
Muito embora as compensações sejam consideradas “encargos” e não verdadeiras taxas 
urbanísticas, a sua natureza é análoga àquelas, pelo que à luz do previsto no artigo 27.º do 
Regulamento das Taxas, o seu pagamento poderá ocorrer em prestações. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO JOVEM DE FESTAS DA CRUZ DE JOÃO MENDES 
ASSUNTO: Isenção do pagamento das taxas urbanísticas referentes ao processo de 
obras n.º 49/2008 -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes – S. Francisco da Serra. ---------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de obras n.º 49/2008 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 3247 de 25/10/2011. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro dos Santos Beijinha. --------------------------------  
 PROPOSTA: Isentar o pagamento das taxas urbanísticas referentes à emissão do alvará de 
construção, no valor de 4.889,80€ (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta 
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento de taxas estão isentas 
de pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações forem destinadas a utilização 
própria, “as associações culturais, desportivas, recreativas ou outras que, na área do 
Município, prossigam fins de relevante interesse público”. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Água-------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes.-----------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.------------------------  
PROPOSTA: que seja: ------------------------------------------------------------------------------------  
Identificada a diferença entre o volume de água adquirida mensalmente à AGDA, S.A. e seu 
custo e o volume de água vendido aos consumidores e respectiva receita; -------------------------  
Identificado o consumo mensal por conta do Município e respectivo custo; ----------------------  
Criado um plano de diminuição dos consumos nos edifícios públicos municipais e 
providenciada uma maior racionalização da água nos pontos de rega dos espaços verdes do 
Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Promovida uma maior consciencialização dos munícipes e dos funcionários para a 
necessidade de poupar este recurso tão escasso e tão importante na vida de todos nós. ----------  
Dos respectivos resultados deverá ser dado conhecimento a todos os vereadores -----------------  
FUNDAMENTOS: O nosso Município e a AGDA - Águas Públicas do Alentejo, SA.  
celebraram, de acordo com a deliberação de câmara de 31 de Março de 2011, um contrato de 
cedência de infraestruturas e outro de fornecimento de água em alta pela empresa. Estes 
contratos traduzem-se na cedência das infraestruturas de captação e depósito de água em alta à 
AGDA, S.A. e a posterior venda da água ao próprio Município, para este poder satisfazer o 
abastecimento em baixa.------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que:-------------------------------------------------------------------------------------------  
- Com estes contratos, o Município de Santiago do Cacém vê-se na obrigatoriedade de 
adquirir à AGDA, S.A. toda a água que consome e que vende; --------------------------------------  
- A adequada gestão da água deve ser um princípio basilar. Não só por questões ambientais e 
de escassez do recurso em causa, mas também porque qualquer perda ou má utilização se 
reflecte na factura que o Município terá de suportar; --------------------------------------------------  
- Por exemplo, ainda no dia 24 de Outubro e depois de uma noite chuvosa, diversos pontos de 
rega se encontravam em funcionamento em Santiago do Cacém. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitada. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro contra, do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores 
Margarida Santos, 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. ---------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze horas e quarenta minutos.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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