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ACTA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E SETE.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezoito dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quarenta minutos. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------- 
CONFERÊNCIA SOBRE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO --------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que esteve presente naquela Conferência, a convite do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Sines, a qual se realizou ontem, naquela Cidade, com a 
presença de dois Secretários de Estado, a Presidente da CCDRA, um representante da 
Agência Portuguesa de Investimentos, o Dr. Rui Namorado Rosa, da Universidade de 
Évora, a Presidente da Administração do Porto de Sines, o Presidente dos Resorts do Litoral 
Alentejano, representantes da GALP e da EDP, entre outras entidades. ------------------------- 
Acrescentou que foram feitas várias intervenções com bastante interesse. ---------------------- 
Mais informou que na sua intervenção, referiu que uma das questões que se colocam, é a 
análise global que é necessário fazer sobre os combustíveis fósseis e as alternativas aos 
mesmos numa perspectiva de redução dos problemas ambientais.-------------------------------- 
Referiu ainda que Portugal é um País deficitário em termos de energia, cuja capacidade não 
vai além dos dez por cento, dependendo dos fornecimentos externos, sendo a plataforma de 
Sines a mais importante do País. Acrescentou que é necessário combater o défice de 
produção de energia e apostar nas energias alternativas. ------------------------------------------- 
Referiu ainda que tem havido muito boicote à investigação no âmbito da procura de 
recursos energéticos alternativos, por parte de algumas indústrias, para que a situação actual 
não seja alterada. Acrescentou que as empresas das eólicas queixam-se de problemas nos 
licenciamentos, alguns levantados por ambientalistas.---------------------------------------------- 
Informou ainda que na sua intervenção referiu também o potencial existente na região, em 
energia das ondas, que pode ser explorado, bem como o recurso ao biocombustível, a 
preços que fossem competitivos, tendo em conta a experiência em produção agrícola nos 
Municípios do Alentejo, o que iria também beneficiar o desenvolvimento desta actividade. 
Outra questão para a qual chamou a atenção, tem a ver com o facto de não se poder falar em 
energia e desenvolvimento sem se ter em conta o Turismo e a sua importância no triângulo; 
Santiago do Cacém, Santo André e Sines. ------------------------------------------------------------ 
Referiu que é de destacar as intervenções dos representantes da GALP e da EDP, no que se 
refere a medidas de combate às emissões gasosas para a atmosfera, nomeadamente de CO2. 
Informou também que o Presidente da Câmara Municipal de Sines apresentou preocupações 
várias relativamente às questões energéticas e ao facto da Câmara Municipal não ser 
chamada para as discussões relativas a investimentos neste âmbito, no Município, o que dá 
origem a problemas na altura dos licenciamentos dos projectos, como está actualmente a 
acontecer, porque não foram tidas em conta as condicionantes do PDM.------------------------ 
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Acrescentou que o representante da União dos Sindicatos referiu que há que salvaguardar 
os direitos dos trabalhadores, os quais não são respeitados por algumas empresas daquela 
plataforma industrial, assim como o modelo de emprego. ----------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu subscrever as preocupações do Senhor 
Presidente sobre esta questão, acrescentando que decorre a nível nacional a discussão sobre 
este assunto relativamente a diferentes e importantes áreas. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE ERMIDAS ------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia perguntou se já podia obter a informação 
relativa à transferência de verbas para aquela entidade, a qual solicitou em reunião anterior.  
O Senhor Presidente referiu que ainda não dispunha dos dados. ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ – PROJECTO -------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu ter conhecimento que a Câmara 
Municipal se disponibilizou para apoiar aquele Clube num projecto para acolher 
competições de desportistas com deficiência, questionando o ponto de situação do mesmo.- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que foi transmitido ao Clube o apoio da Câmara 
Municipal no projecto, apesar de, neste momento, os Serviços terem pouca disponibilidade. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ORDEM DO DIA----------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria do dia dezassete de 
Janeiro do ano em curso, eram as seguintes: --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 359.930,18 € (Trezentos e cinquenta e nove mil 
novecentos e trinta euros e dezoito cêntimos). ------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 367.099,00 € (Trezentos e sessenta e sete mil e 
noventa e nove euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES-------------------------------- 
ENTIDADE: ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO -------------------- 
ASSUNTO: Moção aprovada em Assembleia de Freguesia de 20 de Dezembro de 2006 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dezasseis do ano de mil novecentos e noventa e um do 
Gabinete de Apoio ao Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO 1. da Moção aprovada pela Assembleia de Freguesia de 
Ermidas Sado no passado dia 22 de Dezembro, a manifestar o desapontamento pelo 
investimento insignificante que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém pretende fazer 
na Freguesia até ao final do mandato. ----------------------------------------------------------------- 
2. Que a moção foi aprovada por maioria, com seis votos a favor e duas abstenções. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CRÉDITO AGRÍCOLA CAIXA DE SANTIAGO DO CACÉM ----------- 
ASSUNTO: Conta Solidariedade – Cheias no Litoral Alentejano --------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da conta solidária da Caixa de Crédito Agrícola de Santiago 
do Cacém com o valor total de 5.458,00 € (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito euros), 
para apoio às vítimas que sofreram danos causados pelas intempéries de 3 e 4 de Novembro 
de 2006, no Concelho de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Visita do Senhor Ministro da Saúde ao Hospital do Litoral Alentejano ---- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido ao Senhor Ministro da Saúde, 
relativamente à visita que efectuou ao Hospital do Litoral Alentejano no passado dia 15 de 
Dezembro de 2006.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL ---------- 
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2007 ------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Avenida Dr. Manuel Arriaga, nº 6 – 2º Esq. – Setúbal. -------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pela Associação de Municípios da 
Região de Setúbal, relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Execução da Arquitectura de Cena para o Auditório Municipal do 
Parque de Feiras de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número seis da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto de onze de Janeiro de dois mil e sete.------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o projecto de execução de Arquitectura de Cena elaborado pela 
empresa ETU – Espaço, Tempo, Utopia, arquitectura e artes do espectáculo Lda. para o 
Auditório Municipal do Parque de Feiras de Santiago do Cacém cuja estimativa orçamental 
da obra se cifra na ordem dos 334.720,00 € (trezentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
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, e três 
abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ------------------------------------ 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pela Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “ Os Vereadores do PS abstêm-se nesta votação 
por entenderem que uma especialidade tão importante para o funcionamento do Auditório 
devia ter sido contemplada na empreitada inicial; trata-se de uma posição em coerência com 
a nossa posição de fundo em relação ao Auditório.” ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MANUEL AREIAS E FERNANDO RODRIGUES --------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2006 (mês de Dezembro)--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº D da Divisão Sócio-Cultural 04/BNSA/06. ---------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, conforme lista anexa, documento que é dado como reproduzido na 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-01-18                                                                                             4 de 7 

presente acta com o número sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 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: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/DGU/SAU, de dois mil e sete, 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 é dado como reproduzido na presente acta com o número oito, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário 
da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FRANCISCO MANUEL ROSA GIL E OUTROS----------------------------- 
ASSUNTO: Discussão pública do Loteamento nº 8/2003 em nome e de Francisco 
Manuel Rosa Gil e Outros. ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro Paraíso – Cumeadas - Santiago do Cacém--------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 8/2003 da Divisão de Gestão Urbanística.----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 8/2003, sito em Bº 
Paraíso – Cumeadas – Santiago do Cacém, prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob o nº 02503/280602, da freguesia de Santiago do Cacém, 
a qual prevê a constituição de um lote e nele implantar cinco moradias unifamiliares de dois 
pisos mais cave para garagem.-------------------------------------------------------------------------- 
Publicar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação social, 
por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o mesmo 
disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na Junta de 
Freguesia de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do nº 1 do 
artigo 22º do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Lei 177/01, de 4 de Junho e artº 77º do decreto Lei 380/99 de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, 8 e de 15 
dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Comissão de Vistorias para Licenciamento das Actividades Económicas -- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar as deliberações de Câmara de 19/05/2004 e de 08/06/2004. ------- 
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2. Aprovar a constituição de uma comissão de vistorias única para todas as actividades 
económicas e para efeitos de licenciamento de utilização, que seja composta pelos 
elementos seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
DGU ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vogais efectivos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
Elsa Paula de Sousa Figueiredo (Arquitecta)--------------------------------------------------------- 
Ana Cristina Caeiro Motaco Evangelista (Arquitecta)---------------------------------------------- 
Leonel José Dâmaso Pereira (Técnico Prof. Const. Civil) ----------------------------------------- 
Vogais Suplentes (a ordem é arbitrária): ---------------------------------------------------------- 
Cláudia Rita da Silva Jorge (Licenciada em Engenharia Civil)------------------------------------ 
Miguel Florival Vagueio da Silva Bruno (Arquitecto)---------------------------------------------- 
António Jorge Gomes Valério (Licenciado em Engenharia Civil) -------------------------------- 
Lígia Cristina Daniel de Magalhães Tiago (Engenheira Civil) ------------------------------------ 
Helena Isabel Teixeira Gomes Mendes (Arquitecta) ------------------------------------------------ 
João David Paiva de Sousa (Arquitecto) -------------------------------------------------------------- 
Avelino Ribeiro Lourenço (Arquitecto) --------------------------------------------------------------- 
Ricardo Jorge Matinha Ambrósio (Arquitecto) ------------------------------------------------------ 
DDET ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vogais que integram a comissão de vistorias em função das matérias em causa e 
disponibilidade (a ordem é arbitrária): ------------------------------------------------------------ 
Milene Isabel Calado Faustino (Engenheira Técnica Agro Industrial);--------------------------- 
João Luís Noronha Velosa (Médico Veterinário Municipal);-------------------------------------- 
Ana Isabel Silvestre Martins Valadas (Técnica Superior de Gestão de Empresas); ------------ 
Pedro António da Silva Mendes Tojinha (Técnico Superior de Gestão Empresarial); --------- 
Alexandra Cristina Oliveira Mourinha Amoroso de Brito Gonçalves (Técnica Superior de 
Turismo); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o artigo 12º do Decreto Lei nº 267/2002, de 26 de 
Novembro, que aprova o Licenciamento de instalações de armazenamento de produtos do 
petróleo e instalação de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do 
petróleo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Decreto Regulamentar 8/2003 de 11 de Abril, que 
aprova o Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial; ------------------------------ 
3. De acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 13º do Decreto Lei 370/99, de 18 de 
Setembro, as vistorias para efeitos de licenciamento de utilização são efectuadas por uma 
comissão que integra 2 técnicos a designar pela Câmara Municipal e pelo médico 
veterinário municipal, quando se trate dos estabelecimentos referidos no nº 3 do artigo 9º do 
Decreto Lei 370/99, de 18 de Setembro e de acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 8º do 
Regulamento da Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem; -------- 
4. De acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 30º do Decreto Lei 54/2002, de 11 de Março, 
alínea a) do nº 2 do artigo 26º do Decreto Lei 167/97 de 4 de Julho com as alterações que 
lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei 55/2002, de 11 de Março, alínea a) do nº 2 do 
artigo 26º do Decreto Lei 56/2002, de 11 de Março e alínea a) do nº 2 do artigo 12º do 
Decreto Lei 168/97, de 4 de Julho com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 
Decreto Lei 57/2002, de 11 de Março, as vistorias para efeitos de licenciamento de 
utilização aos Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural, Empreendimentos 
Turísticos, Casas de Natureza e Estabelecimentos de Restauração e Bebidas, 
respectivamente, são efectuadas por uma comissão que integra três técnicos a designar pela 
Câmara Municipal e de acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 8º do Regulamento da 
Instalação, Exploração e Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem que são 
efectuadas por uma comissão que integra 3 técnicos a designar pela Câmara Municipal 
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tendo também em atenção os esforços da Câmara Municipal no sentido de efectivar o 
serviço de fiscalização e inspecção sanitária.--------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os trabalhos foram interrompidos, eram dez horas e vinte minutos e retomados às 
onze horas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Venda de Pinhas do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês e 
Herdade do Canal, em Santiago do Cacém – Abertura das propostas. --------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês e Herdade do Canal – 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero quatro, do ano dois mil e seis, Secção de 
Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Proceder à abertura das propostas das empresas concorrentes aos dois 
lotes a concurso, nas condições aprovadas na reunião da Câmara Municipal de 21-12-2006 
que a seguir se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Lote um – Pinhas provenientes do Rio da Figueira e Cerro da Inês;----------------------- 
Lote dois – Pinhas provenientes da Herdade do Canal. ---------------------------------------- 
-Cada proposta poderá conter apenas um dos lotes ou os dois lotes, devendo o mesmo ser 
claramente expresso na proposta. ---------------------------------------------------------------------- 
-As pinhas são vendidas na árvore, cabendo ao adjudicatário todos os encargos com a sua 
colheita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-As propostas deverão ser apresentadas até às 12 horas do dia anterior ao da abertura. ------- 
-Quantidade total estimada - 6 000 pinhas. ----------------------------------------------------------- 
-O valor base de licitação é de 350,00 € para o lote um e 200,00 € para o lote dois. Aos 
valores da licitação será acrescido IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 
-Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia dezoito de 
Janeiro do ano de dois mil e sete, pelas onze horas, e que esta se reserve o direito de não 
aceitar qualquer das propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os 
interesses do Município, abrindo licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por 
base a proposta mais elevada que tenha sido apresentada.” ---------------------------------------- 
2. Adjudicar o Lote um ao Senhor António Joaquim dos Santos Bernardino, pelo 
montante de 1.250,00 € (Mil duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal e 
nas restantes condições do concurso. ------------------------------------------------------------------ 
3. Adjudicar o Lote dois ao Senhor Nuno Miguel Pegas da Silva, pelo montante de 
1.500,00 € (Mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições 
do concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ambos os concorrentes apresentaram as propostas com os valores mais elevados. 
Apresentaram propostas os senhores, Paulo Jorge Vilhena, António Joaquim dos Santos 
Bernardino, Nuno Miguel Pegas da Silva, José Manuel Marques Dâmaso e Miguel Martins.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
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Tendo em conta a extensão material prevista no n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, relativa à venda de bens móveis. ----------------------------------------------------- 
Nos termos do disposto na Portaria n.º 1151-A/94, de 27 de Dezembro. ------------------------ 
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, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário------------------------------------------------------ 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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