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ACTA NÚMERO TREZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
OITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e oito, 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, Pedro 
do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel Botelho Mourão, José António Alves Rosado, 
Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de 
se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------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: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM -RUA DE LISBOA – PASSADEIRA 
FRENTE AO EDIFÍCIO DA CASA DO POVO ------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dinis Januário de Almeida e 
Silva, presente na Sala de Sessões, o qual começou por referir que vem colocar novamente 
a necessidade de uma passadeira em frente ao edifício em epígrafe, no qual também 
funciona o Centro de Dia, uma vez que, atravessam aquela via muitos idosos que correm o 
risco de serem atropelados.------------------------------------------------------------------------------ 
Mais informou que, no ano transacto, fez um requerimento sobre este assunto, o qual deu 
entrada na Divisão de Serviços Urbanos, e tem conhecimento que a Junta de Freguesia de 
Santiago do Cacém também oficiou a Câmara Municipal sobre o mesmo.---------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu ter conhecimento deste pedido e informou que o 
mesmo ainda não foi satisfeito porque, de acordo com a planificação feita nos Serviços, só 
depois de concluídos os trabalhos de pintura das passadeiras na Freguesia de Santo André, 
se actuará na Freguesia de Santiago do Cacém, o que será concretizado, em breve. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva deu conhecimento que observou, junto ao caminho rural de acesso à 
praia das Areias Brancas, um amontoado de lenha de pinheiros que foram abatidos, a qual 
devia ser retirada daquele local. ------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que vai verificar se o terreno onde se encontra 
aquela lenha é propriedade do Município, dado que todo o pinhal do Concelho foi vedado e 
têm vindo a ser ali desenvolvidas várias acções de limpeza.--------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARQUE URBANO DO RIO DA FIGUEIRA --------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Silva chamou também a atenção para a limpeza daquele Parque e reparação 
da vedação no sentido da sua conservação e para evitar que seja invadido por cães que 
podem atacar as pessoas que praticam exercício no circuito de manutenção ou que por ali 
passeiam.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Vereador José Rosado informou que está a ser ultimado um programa para 
intervenção naquele Parque Urbano, no sentido da sua conservação, manutenção e 
vigilância.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BOLSAS DE ESTUDO -------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos solicitou informação sobre a data prevista para 
disponibilização dos valores das Bolsas de Estudo que foram atribuídas para o ano lectivo 
em curso, e sobre a divulgação das mesmas. --------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente informou que o processo está com algum atraso, porque a 
Técnica que o está a desenvolver tem estado ocupada com o processo de criação da Carta 
Educativa do Município. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: ------------------------------ 
Atlas do Património Religioso do Baixo Alentejo – Candidatura ao QREN --------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
Março do ano em curso, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 355.534,39 € (trezentos e cinquenta e cinco mil 
quinhentos e trinta e quatro euros e trinta e nove cêntimos) --------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 474.402,53 € (quatrocentos e setenta e quatro mil 
quatrocentos e dois euros e cinquenta e três cêntimos) --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETÚBAL--------------------------- 
ASSUNTO: GNR – Posto no Cercal – Efectivos ------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do ofício da Senhora Governadora Civil do Distrito de 
Setúbal sobre o assunto em referência. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AADIES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE ERMIDAS SADO--------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Agradecimento – Cessação de funções.--------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pela Presidente da Direcção da AADIES, 
Drª Susana Pádua, a agradecer a colaboração da Câmara Municipal durante o período que 
desempenhou funções de Presidente na referida Associação.-------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Estatuto do Direito de Oposição – Relatório referente ao ano de 2007------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número sessenta e seis de dois mil e dois do Gabinete de Apoio 
à Presidência ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Deliberar sobre o teor do Relatório do Direito de Oposição referente ao ano 
de 2007, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número sessenta 
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e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela 
Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião.---------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1 do artigo 10ª da Lei nº 24/98 de 26 de Maio. ------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atlas do Património Religioso do Baixo Alentejo – Candidatura ao QREN 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a ampliação da parceria já existente com a Diocese de Beja, tendo 
em conta a candidatura denominada “Atlas do Património Religioso do Baixo Alentejo” a 
efectuar no âmbito do QREN pela Diocese de Beja. ----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O projecto “Atlas do Património Religioso do Baixo Alentejo” visa 
a criação de uma base de dados informática que além de inventariar todas as igrejas 
históricas no âmbito da Diocese de Beja, constitui um instrumento de gestão, permitindo 
proteger e divulgar, de forma integrada, esta herança cultural, cuja informação pertinente 
será disponibilizada online. ----------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o protocolo para a salvaguarda e valorização do património cultural da 
área do Município de Santiago do Cacém, celebrado entre o Município de Santiago do 
Cacém, a Diocese de Beja e o Instituto Público do Património Arquitectónico, em 16 de 
Julho de 1999.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nos termos da alínea b) nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2007/2008: Proposta de ajuste ao Circuito Especial 
nº 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6. ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Que ao circuito especial nº 5 (1 aluna) com o percurso Monte da Muda / 
Vale Seco – Santa Cruz e volta, seja efectuado o ajuste de 20 Km / dia passando de 53,8 
Km / dia para 73,8 Km/dia, passando a ser o seu custo diário de 44,28 €, por motivos de 
alteração do percurso inicial.---------------------------------------------------------------------------- 
2. Que produza efeitos a partir do dia 28 de Setembro de 2007. ---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Decreto Lei nº299/84, de 5 de Setembro;--------------------------------- 
2. Carta enviada a esta Câmara Municipal pelos Taxistas de Santiago do Cacém onde 
solicitava alteração ao percurso inicial, uma vez que a aluna que deu origem à criação deste 
circuito, Catarina Nery de Oliveira Pereira a qual iria frequentar a EB1 de Aldeia dos Chãos 
mudou de estabelecimento de ensino: EB1 de Santa Cruz. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2007/2008: Proposta de ajuste ao Circuito Especial 
nº 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6. ---------------------------------------------------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Que seja alterada a designação do percurso efectuado pelo Circuito 
Especial nº14 (3 alunos) de Monte da Herdade Grande – Ermidas Aldeia – Ermidas Sado e 
volta para Ermidas Aldeia – Ermidas Sado e volta e que passe a ser contabilizada a 
distância total de 20 km / dia (5 km x 4 viagens) em vez de 46,8 km, passando a ser o seu 
custo diário de 14,00 €, pelo facto do aluno Guilhermo Cespedes Lazarte residente no 
Monte da Herdadinha, já não utilizar o transporte escolar.----------------------------------------- 
2. Que produza efeitos a partir do dia 18 de Janeiro de 2008. ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Decreto Lei nº299/84, de 5 de Setembro;--------------------------------- 
2. Carta enviada a esta Câmara Municipal pela empresa Táxi Baltazar Unipessoal, Lda. 
onde nos informa que o aluno da EB1 de Ermidas Gulherme Lazarte, já não utiliza o 
transporte escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: REGIÃO DE TURISMO DA COSTA AZUL----------------------------------- 
ASSUNTO: Regionalização Turística do Continente ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Setúbal ----------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício enviado pela FESAHT, Federação dos 
Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, ao Exmº 
Senhor Secretário de Estado do Turismo sobre Regionalização Turística do Continente.----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Hasta Pública para alienação do Lote nº 9 do Loteamento Municipal da 
Atalaia Nascente em Vila Nova de Santo André.------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 05/DOTP/08 do ano Dois Mil e Oito, da Divisão do 
Ordenamento do Território e Projecto. ---------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adjudicar à empresa A. R. C – Auto Lavagens, Lda, pelo valor de 36.000 € 
(trinta e seis mil euros) e nas restantes condições da Hasta Pública.------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Não houve mais concorrentes. ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LÚCIO MANUEL DE JESUS CARDADOR ----------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do loteamento com nº 30/2007 sito Rua Dr. António José de 
Almeida – Santiago do Cacém------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. José de Almeida – Santiago do Cacém----------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 30/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento, a levar a efeito sobre os prédios descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 488/19870212 e 
2048/19980521 e inscritos na Matriz predial urbana sob os artigos nº 167º e 186º da 
freguesia de Santiago do Cacém, que consiste na constituição de um lote destinado a 
habitação unifamiliar, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos que são 
dados como reproduzidos na presente acta com o número sessenta e cinco, ficando 
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arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. --------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Taxas Municipais de Urbanização no valor de 293,60 (duzentos e 
noventa e três euros e sessenta cêntimos). ------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. ---------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para concessão de uma licença para o transporte em 
táxi – Regime de Estacionamento fixo – Freguesia Abela – Local – Largo do Chafariz 
– Município de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Abela – Local – Largo do Chafariz – Município de 
Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Abrir concurso público para a concessão de uma licença para o transporte 
em táxi Regime de estacionamento fixo.-------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar o programa de concurso, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número sessenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto – De acordo com o nº 4 do artigo 9º do Regulamento do 
Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – 
Transportes em Táxi, com a cessação de actividade do Táxi com a licença nº 2, existe uma 
vaga no contingente estando esta freguesia desprovida desta prestação de serviços.----------- 
De Direito – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém é competente para promover o 
concurso público e atribuição de licenças de acordo com o artigo 14º do Decreto Lei nº 
251/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 106/2001, de 
31 de Agosto e Decreto Lei nº 41/2003, de 11 de Março e do Regulamento do Transporte 
Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em 
Táxi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para concessão de uma licença para o transporte em 
táxi – Regime de Estacionamento fixo – Freguesia Santa Cruz – Local – Santa Cruz – 
Município de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santa Cruz – Local – Santa Cruz – Município de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: 1. Abrir concurso público para a concessão de uma licença para o transporte 
em táxi Regime de estacionamento fixo.-------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar o programa de concurso, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto – De acordo com o nº 4 do artigo 9º do Regulamento do 
Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – 
Transportes em Táxi, existe uma vaga no contingente estando esta freguesia desprovida 
desta prestação de serviços. ----------------------------------------------------------------------------- 
De Direito – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém é competente para promover o 
concurso público e atribuição de licenças de acordo com o artigo 14º do Decreto Lei nº 
251/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 106/2001, de 
31 de Agosto e Decreto Lei nº 41/2003, de 11 de Março e do Regulamento do Transporte 
Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em 
Táxi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Redução de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas 
simples denominado de “Art Music Café”--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua de Lisboa nº 5 – Santiago do Cacém ------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 6 da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Restringir o horário de funcionamento do estabelecimento comercial 
mencionado em epígrafe, para as 24 horas.----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o nº 3 artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais em vigor no Município, a Câmara 
Municipal tem competência para restringir os limites de horário fixados no Regulamento, 
por sua iniciativa ou pelo exercício do direito de petição dos administradores, em casos 
devidamente justificados e que se prendam com as razões de segurança ou de protecção da 
qualidade de vida dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------ 
2. De acordo com as diversas reclamações apresentadas devido ao ruído provocado pelo 
funcionamento do referido estabelecimento. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da 
Lei cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas dez horas e quarenta minutos. ------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente 
e por mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe de Secção na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto.------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Acta de 2008-03-27                                                                                       7 de 7 

 
A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


