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ACTA NÚMERO QUARENTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSEIS DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dezasseis dias do mês de Outubro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e 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, 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 trinta e cinco minutos. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
REDE CORREDOR AZUL -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia treze de Outubro decorreu no Hotel 
Caminhos de Santiago um painel de peritos organizado pela Câmara Municipal com o 
objectivo de contribuir para a definição de uma estratégia da Rede “Corredor Azul”.--------- 
Mais referiu que a Rede Corredor Azul – Redes Urbanas para a Inovação e 
Competitividade, é um projecto co-financiado no âmbito da política de cidades, e que no 
próximo dia dezassete irá ser entregue a candidatura que envolve vários Municípios do 
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que o Senhor Engenheiro Henrique Montelobo, um dos 
oradores, salientou a importância que Santiago do Cacém, do ponto de vista do património 
e da arqueologia, cidade romana de Mirobriga, poderá ter para o desenvolvimento do 
turismo nesta região. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que o Professor Augusto Mateus explicou os motivos do nome “corredor 
Azul” e que o Alentejo não pode ser apenas um corredor de passagem entre Lisboa e o 
Algarve. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que se deve apostar na marca Alentejo e em coisas que são únicas desta 
região, salientou ainda que considera que se deve vender o sossego “o devagar do 
Alentejo”.  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que neste painel estiveram pessoas que 
entendem muito destas matérias, sendo o caso do Senhor Dr. Luís Correia (Ex. Secretário 
de Estado) que deu um contributo muito importante. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PÓLO DE TURISMO DO LITORAL ALENTEJANO – COMISSÃO 
INSTALADORA ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que o Poli Alentejo foi publicado dia oito de 
Outubro do corrente ano, pelo que gostaria de saber qual o ponto da situação. ----------------- 
O Senhor Presidente referiu que existe uma proposta de estatuto do modelo governativo, 
que consiste na representação dos Municípios em 50% nas Comissões de Turismo, de 
acordo com a posição defendida pela ANMP. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que em relação à promoção do Alentejo está 
tudo parado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POLÍTICAS DE CIDADES -------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou que os cinco Municípios do Litoral Alentejano estão a 
preparar uma candidatura à Política de Cidades, candidatura que se enquadra no mesmo 
âmbito da candidatura “Corredor Azul” e que estão a ser apoiados pela empresa Augusto 
Mateus e Associados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mais referiu que ontem ocorreu uma reunião da Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano com representantes dos cinco Municípios e da Empresa Augusto Mateus e 
Associados. Esta reunião teve como objectivo eleger um dos cinco Municípios para liderar 
a candidatura, uma vez que a AMLA não pode ser a líder.----------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou ainda que o Município de Santiago do Cacém foi escolhido 
por unanimidade, para liderar esta candidatura que será entregue no próximo dia dezassete 
de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE ABATE DE AVES 
EM ALVALADE---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que foi convidado, pelo Grupo Valouro para a inauguração 
do estabelecimento industrial de abate de aves, na herdade da Daroeira em Alvalade, onde 
também esteve presente o Senhor Ministro da Agricultura, Jaime Silva. ------------------------ 
Mais referiu que a unidade de abate de aves vem dar continuidade à cadeia de produção de 
carne de frango situado na Daroeira, que conta também com a produção de 450 ha de 
milho; 4 silos de 5 mil toneladas, para armazenamento de cereal; fabrico de rações para 
aves e criação de frangos de carne em 48 pavilhões, com capacidade total para 2,4 milhões 
de aves. 
O Senhor Presidente referiu ainda que o presidente da Valouro elogiou a abertura, o apoio e 
a rapidez do licenciamento deste equipamento pelo que quis agradecer publicamente aos 
responsáveis da Autarquia de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu ainda que este é um investimento muito importante para o 
concelho, nomeadamente para a freguesia de Alvalade, sobretudo pela criação de postos de 
trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVO SISTEMA DE LEITURA E COBRANÇA DE ÁGUA-------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que em relação às questões colocadas pelo Senhor António 
Inverno, em reuniões anteriores, referente a matéria relativa ao novo sistema de leitura e 
cobrança de água, foram identificados algumas anomalias, que estão a ser analisadas. ------- 
Mais referiu que se irá passar a efectuar uma leitura mensal em todo o concelho, para evitar 
falhas no futuro.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que, sempre que são colocadas questões sobre 
falhas existentes, a postura da Câmara Municipal é averiguar, e tentar resolver de forma a 
não penalizar os munícipes.----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARQUE URBANO QUINTA DO CHAFARIZ------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos chamou a atenção para o facto de existir uma 
nogueira no Parque da Quinta do Chafariz que se encontra danificada e que necessita de ser 
tratada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que é do conhecimento dos Serviços que a nogueira se encontra 
com problemas e que se está a tentar salvar a referida árvore.------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento – Gala do Desporto Escolar – 2008. --- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
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Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de 
Outubro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.755.411,77 € (um milhão setecentos e cinquenta e 
cinco mil quatrocentos e onze euros e setenta e sete cêntimos) ----------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 374.699,57 € (trezentos e setenta e quatro mil 
seiscentos e noventa e nove euros e cinquenta e sete cêntimos)----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO ------ 
ASSUNTO: Programa de Acção PROVERE e Programa de Acção para as Redes 
Urbanas para a Competitividade e Inovação – Rede Turística do Litoral Alentejano.-- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Protocolo a celebrar entre a AMLA e os Municípios de Alcácer 
do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines com vista a apresentação de uma 
candidatura para a execução do Programa de Acção de Valorização Económica de Recursos 
Endógenos (PROVERE) e uma candidatura para as Redes Urbanas para a Competitividade 
e a Inovação – Rede Turística do Litoral Alentejano, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número duzentos e dezanove, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. No âmbito do QREN 2007/2013 foram abertas novas oportunidades 
de financiamento e estratégias de desenvolvimento territorial e eficiência colectiva.---------- 
2. De acordo com o deliberado em reunião do Conselho Directivo da AMLA realizada no 
passado dia 24 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Abertura de hasta pública para venda de prédio urbano. --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo doze – zero um, do ano de dois mil e oito, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Efectuar procedimento por hasta pública para venda em propriedade plena 
do prédio urbano, destinado a habitação, sito na Rua Conde de Avilez, nº 46, e Rua Poetisa 
Alda Guerreiro, nº 13, em Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------ 
2. Aprovar as condições da hasta pública e as condições especiais, aplicáveis ao edifício, 
que visam regular as intervenções construtivas no mesmo, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número duzentos e vinte, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 6 de Novembro de 2008, 
pelas 10,00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 
nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
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Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Abertura de hasta pública para venda de prédio urbano. --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número três, tipo doze – zero dois, do ano de dois mil e oito, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Efectuar procedimento por hasta pública para venda em propriedade plena 
do prédio urbano, destinado a serviços, sito na Rua Gago Coutinho, nº 4, em Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar as condições da hasta pública e as condições especiais, aplicáveis ao edifício, 
que visam regular as intervenções construtivas no mesmo, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número duzentos e vinte e um, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 6 de Novembro de 2008, 
pelas 10,15 horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 
nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: DIRECÇÃO – GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO----- 
ASSUNTO: Gala do Desporto Escolar – 2008 ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação.------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pela Direcção-Geral de Inovação 
e Desenvolvimento Curricular a informar que foi atribuído o prémio “Autarquia”, ao nível 
da Direcção Regional de Educação do Alentejo, à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar das Piscinas Municipais ------ 
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero oito – zero dois, do ano de dois mil e 
oito, da Secção de Património. ------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Efectuar procedimento por hasta pública para adjudicação do direito à 
exploração do espaço destinado ao “Bar” nas Piscinas Municipais; ------------------------------ 
2. Aprovar as condições da hasta pública e o caderno de encargos da exploração do bar, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e vinte 
e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
3. Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 6 de Novembro de 2008, 
pelas 10,30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 
nº169/99, 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 – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2008, informação nº 249/DEASS/SASETEGE/2008 de 09/10/2008. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e 
material escolar) às crianças da Educação Pré-Escolar constantes no documento que é dado 
como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e vinte e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município as verbas para aquisição de 
material escolar, destinados às crianças carenciadas – escalão A e B, constantes nas 
listagens anexas, a saber: Agrupamento de Alvalade 62,50 €; Agrupamento de Cercal do 
Alentejo 62,50 €; Agrupamento de Santiago do Cacém 25,00 €; Agrupamento de Santo 
André 50,00 €, sendo o valor total de 200,00 €. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de Dezembro; Despacho nº 
20956/2008 de 11 de Agosto de 2008. ---------------------------------------------------------------- 
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 Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Pedido de pagamento de factura de água em prestações ----------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cento e treze de dois mil e oito da Divisão de Ambiente 
e Saneamento Básico.------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em prestações da factura de consumo de água, bem 
como o respectivo plano de pagamento, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------------ 
José António Raposo Vilhena --- 494,91€ (quatrocentos e noventa e quatro euros e 
noventa e um cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 do parecer do Dr. Álvaro Beijinha 
exarado na informação nº 120/GJ/2004. -------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número 30/DGU/SAU, de dois mil e oito, 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 duzentos e vinte e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: EDUARDO JORGE GUERRA PATRÍCIO MENDES. ---------------------- 
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 31 – da Z.I.L. em Vila Nova de Santo André. ----- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 116/1996 do Serviço de Património. ----------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o Sr. Eduardo Jorge Guerra Patrício Mendes, a transmitir o 
direito de superfície sobre o lote nº 31 da ZIL em Vila Nova de Santo André, descrito na 
C.R.P. sob a ficha nº 2757/190495, da freguesia de Santo André, para a empresa “Stand os 
Putos”, sob condição de ser paga ao Município de Santiago do Cacém, previamente à 
celebração da escritura, a divida de 2 652,74 € (dois mil seiscentos e cinquenta e dois euros 
e setenta e quatro cêntimos), proveniente das prestação já vencidas nos meses de Dezembro 
do ano de 2006 e 2007, relativa à aquisição do Direito de Superfície sobre o referido lote, 
acrescida dos juros de mora que se vencerem até à data do pagamento. ------------------------- 
2. O valor declarado para a transmissão não poderá ultrapassar os 155 840,00 €. -------------- 
3. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JÚLIO DE CAMPOS NUNES------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Doações------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número cento e vinte e sete, de quatro de Outubro de dois mil 
e oito do Serviço de Turismo. -------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima indicado, a doação efectuada à DDET, 
aquando da realização de uma Mostra de Artesanato no Posto de Informação Turística de 
Santiago do Cacém, ao abrigo da linha h) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18/09, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 
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. ---------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta 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  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


