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ACTA NÚMERO VINTE E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOIS DE JULHO DE  DOIS MIL 
E NOVE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e nove, 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 minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------- 
REUNIÃO COM UM TÉCNICO DO INSTITUTO DAS INFRAESTRUTURAS 
RODOVIÁRIAS ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia vinte e cinco de Junho reuniu, na 
Sede do Município, acompanhado do Engº José Patrão, da equipa de revisão do PDM, com 
um Técnico daquele Instituto, responsável pelo planeamento das vias rodoviárias, para 
análise do eixo longitudinal que partirá de Alcácer do Sal, passando pelo Município e 
seguirá em direcção a Lagos. -------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que foi defendido por parte da Câmara Municipal que aquela via deverá seguir 
paralela à Costa e acompanhar, na medida do possível, o traçado existente, devendo 
também ter em conta as edificações consolidadas, com a criação de uma zona de protecção. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que deverão ser devidamente estudados os acessos às praias, de forma a 
preservar as mesmas e as suas dunas. ----------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que foram também abordadas questões relativas ao acesso de Santo André 
ao IP8 e ao Hospital do Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------- 
Referiu também que aquela é uma via com uma componente turística importante e que 
deverá passar ao lado de Sines.------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que foi ainda abordada a questão da via ferroviária para comboios de 
mercadoria de alta velocidade, cujo traçado, proposto pela Refer, a Câmara Municipal 
considera inaceitável, dado que o mesmo prevê um corredor a partir das Relvas Verdes, 
paralelo ao IP8, passando junto ao Hospital do Litoral Alentejano, atravessando quintas 
históricas, e pondo também em causa o Badoca Parque, seguindo em direcção a Melides até 
à Casa Branca. Acrescentou que se defende que o mesmo acompanhe a via actual, com um 
circuito a Nascente da Cidade de Santiago do Cacém e a construção de um túnel com um 
vírgula seis quilómetros, seguindo em direcção a Beja. -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO CONDICIONANDO O 
ATRAVESSANENTO DE PERÍMETROS URBANOS COM MATÉRIAS 
PERIGOSAS--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre os desenvolvimentos do processo 
relativo à sinalização para implementação da Postura de Trânsito mencionada em epígrafe, 
retirada pela empresa Estradas de Portugal, SA.----------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que não foi obtida resposta da empresa Estradas de Portugal, 
SA., ao ofício da Câmara Municipal que concedia um último prazo para a reposição dos 
sinais.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que o Senhor Ministro dos Transportes pediu, através do Comando Distrital 
de Operações – CDOS, que lhe fosse fornecida informação, com a máxima urgência, sobre 
o atravessamento dos perímetros urbanos por viaturas transportando matérias perigosas. 
Acrescentou que aquela informação está a ser preparada pelo Serviço de Protecção Civil.--- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO DA CANDIDATURA “CORREDOR 
AZUL” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte e seis de Junho, em 
Évora, uma reunião no âmbito daquela candidatura, para concertar posições sobre as acções 
concretas a desenvolver. Recordou que a Candidatura envolve dez Municípios do Alentejo, 
entre os quais Santiago do Cacém e Sines, e que a mesma compreende uma verba global de 
dez milhões de euros, cabendo ao Município de Santiago do Cacém o montante de 
novecentos mil euros, os quais serão afectos a projectos no âmbito da inovação e 
conhecimento, actividades empresariais (incubadora de empresas) e requalificação urbana 
(variante a Miróbriga).----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão solicitou alguns esclarecimentos sobre a beneficiação 
da variante a Miróbriga, e questionou sobre a possibilidade de uma circular à Cidade. ------- 
O Senhor Presidente esclareceu que está prevista a qualificação do traçado actual, a qual 
compreende nomeadamente, o enterramento das infraestruturas eléctricas e a construção de 
passeios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que, tendo em conta os projectos rodoviários e ferroviários previstos, 
deverão ser tratadas as questões relativas às entradas da Cidade, e a possibilidade de uma 
circular ou da criação de um meio anel com ligação às Estradas Nacionais. Acrescentou que 
o Ministério da Tutela não tem mostrado abertura para a concretização deste projecto, o 
qual só poderá avançar se o Estado investir, porque envolve milhões de euros, sendo 
incomportável para o orçamento do Município. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO COM DELEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 
DO ALENTEJO----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que recebeu, no dia trinta de Junho, na Sede do 
Município, a Presidente da ARS do Alentejo, Dra. Rosa Matos, a qual vinha acompanhada 
por três técnicos daquela Administração Regional de Saúde. Acrescentou que foram 
abordados alguns assuntos no âmbito dos Cuidados de Saúde no Município. ------------------ 
Mais informou que foi solicitado apoio à Câmara Municipal para alojar entre quatro a seis 
médicos Cubanos, os quais virão para o Município com base num Acordo de Cooperação 
entre o Ministério da Saúde Português e o Ministério da Saúde Cubano. Acordo esse que 
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teve o parecer favorável da Ordem dos Médicos, e que resultou da acção e empenho do 
Embaixador de Cuba, em Portugal, no sentido de dar resposta à falta de médicos no País.--- 
Acrescentou que informou a Senhora Presidente da ARS que a Câmara Municipal já está a 
dar apoio, em habitação, a quatro médicos, a uma enfermeira e a outra técnica de Saúde, 
mas que, tendo em conta o pedido formulado, irá encontrar formas para disponibilizar 
também habitação para aqueles médicos. ------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARQUE URBANO DA QUINTA DO CHAFARIZ – VIDEOVIGILÂNCIA------------ 
O Senhor Vereador José Rosado informou que aquele espaço já dispõe de um sistema de 
videovigilância que cobre toda a área do mesmo, com a indicação aos utentes. ---------------- 
Mais informou que vão ser repostos no equipamento os materiais que foram destruídos. ---- 
O Senhor Presidente referiu que aquele sistema será importante na dissuasão de acções de 
vandalismo naquele espaço. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL------------------ 
O Senhor Vereador José Rosado deu conhecimento que o Laboratório Municipal foi 
escolhido, no âmbito do processo de acreditação de quarenta laboratórios, a nível nacional, 
para proceder à colheita que será determinante na avaliação dos mesmos. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:----------------------------------- 
1. Programa de regularização extraordinária de dívidas do estado – Contrato de 
empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos. ---------------------------------------------------- 
2. Fundo de Caixa – Gabinete Municipal de Santo André. ------------------------------------ 
Proposta aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um de Julho do 
ano em curso, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 676.340,19 € (Seiscentos e setenta e seis mil trezentos e 
quarenta euros e dezanove cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 496.374,51 € (Quatrocentos e noventa e seis mil 
trezentos e setenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos). ----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: NEGDAL – NÚCLEO DE EXPOSIÇÕES, GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA ----------------------------- 
ASSUNTO: Santiagro 2009 – XXII Feira Agro-Pecuária e do Cavalo - Agradecimento 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Presidente da Direcção do NEGDAL 
a agradecer o empenho e disponibilidade da Câmara Municipal que se revelou fundamental 
para o êxito da “Santiagro 2009”. --------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Parceria com o Estado – Sistema de Abastecimento de Água e de 
Saneamento/Tratamento de efluentes, em alta. -------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTAS: UM: Submeter a apreciação da Assembleia Municipal a constituição de 
pareceria entre o Município de Santiago do Cacém (conjuntamente com outros municípios e 
sob a forma de Associação) e o Estado, com objectivo da criação de um novo modelo de 
gestão de sistemas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de efluentes, em 
alta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS: Aprovação do Contrato de Parceria referido no ponto anterior e respectivos anexos 
que dele fazem parte integrante, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número cento e setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------- 
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A necessidade de resolução eficaz dos problemas 
de infra-estruturação e prestação de serviços de abastecimento público de água para 
consumo humano e de saneamento de águas residuais.
 ------------------------------------------------------- 
DOIS: As conversações realizadas por um conjunto alargado de municípios do Alentejo, 
através dos respectivos presidentes de câmara, designadamente, os municípios de Alcácer 
do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 
Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, 
Santiago de Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila Viçosa, 
com a AdP-Águas de Portugal, no sentido de operacionalizar um novo modelo de gestão de 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de efluentes, em alta, 
mediante a criação de uma parceria pública.----------------------------------------------------------
--------------------- 
TRÊS: Constituir condição para a submissão da candidatura a Fundos 
Comunitários/QREN, para a execução das infra-estruturas do novo modelo de gestão de 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de efluentes, em alta, a 
celebração do contrato de parceria.------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no Decreto-Lei nº 90/2009 de 9 de Abril; no 
artigo 54.º da Lei 2/2007, o disposto no artigo 53.º n.º 2 alínea m), e alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------ 
ASSUNTO: Proposta de Protocolo – Posto GNR do Cercal do Alentejo ------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo--------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidente ----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a proposta de protocolo a celebrar entre a Direcção-Geral de Infra-
estruturas e Equipamentos, o Município de Santiago do Cacém e a Guarda Nacional 
Republicana, com vista à cedência do prédio onde funcionou a antiga Escola Primária da 
Pouca Farinha, a fim da GNR instalar o seu Quartel do Cercal do Alentejo, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e setenta e quatro, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: As instalações onde actualmente se encontra o 
Posto Territorial da GNR de Cercal do Alentejo não dispõem de condições funcionais para 
a plena execução da missão desta força de segurança.---------------------------------------------- 
DOIS: A antiga Escola da Pouca Farinha encontra-se desactivada e possui características 
consideradas adequadas à instalação do referido Quartel.------------------------------------------ 
TRÊS: Ser de interesse do município a garantia das condições de segurança dos munícipes.  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto nas alíneas f) do n.º1 e h) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. ------------------- 
ASSUNTO: Programa de regularização extraordinária de dívidas do estado – 
Contrato de empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração da listagem anexa ao contrato de empréstimo, até ao 
montante de 2.478.288,00 Euros, na redacção das cláusulas propostas pela Caixa Geral de 
Depósitos, para pagamento de dívidas a fornecedores no âmbito do “Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado”, aprovada em reunião ordinária da 
Câmara Municipal em doze de Março de dois mil e nove, tendo em consideração que o 
Tribunal de Contas sugeriu que se ponderasse a exclusão do fornecedor Ambilital – 
Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM., substituindo-o por outras dividas contraídas 
junto de credores privados, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número cento e setenta cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o n.º 3 do art.º 68 da Lei 169/99, de 18 de Setembro 
na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Fundo de Caixa – Gabinete Municipal de Santo André. ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação n.º 014/GAP/2009.--------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a criação de um Fundo de Caixa no valor de 100,00€ (cem euros) 
para o Gabinete Municipal de Santo André, ficando este à responsabilidade da Assistente 
Técnica Sheila Fragoso, podendo ser substituída nas suas ausências e impedimentos pela 
Assistente Técnica Sara Ferreira. ---------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro (POCAL). ------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo--------------------------------------------------------------- 

RE REERÊNCIA: Processo número doze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 

P PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2 785,62€ (dois mil 
setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos) referente ao custo de seguros 
de viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ----------------- 
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. ------ 

 DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Auditório Municipal António Chainho -------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação n.º 01/DSC/AUD/2009 da Divisão Sociocultural --------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os valores para venda de produtos na cafetaria do Auditório 
Municipal António Chainho, nomeadamente: cafés (0.50€); águas minerais 0.33L (0.60€); 
águas com gás 0.33L (0.70€), sumos 0.33l (0.80€) e Chá (0.50€). ------------------------------- 
FUNDAMENTOS: DE FACTO:1 – Potenciar a valência do espaço neste domínio. -------- 
DE DIREITO: 1- alínea j) do nº 1 do artº 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO – GRUPO CORAL--- 
ASSUNTO: Actividades 2009 – Transferência de verba --------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo--------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 18/SAC/DSC/2009, com o processo 06/SAC/DSC/2009, 
do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.------------------------------------------ 
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.-------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1000,00 € (mil euros) para a Casa do Povo 
de Cercal do Alentejo – Grupo Coral do Cercal do Alentejo, destinada a apoiar as 
actividades no ano de 2009.----------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do número quatro do artigo 64º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------ 
ASSUNTO: Assinatura da Declaração de Compromisso da Estratégia Nacional para 
os efluentes agro-pecuários e agro-industriais. --------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois de dois mil e nove da Divisão de Ambiente 
e Saneamento Básico.------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a assinatura da Declaração de Compromisso da Estratégia Nacional 
para os efluentes agro-pecuários e agro-industriais (ENEAPAI) a desenvolver para o Núcleo 
de Acção Prioritária (NAP) 12, veiculando a participação na elaboração do Plano Regional 
de Gestão Integrada (PRGI), conforme documento em anexo, o qual é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e setenta e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Garantir o acesso aos fundos do Programa de Desenvolvimento Rural 
do Continente (PRODER) 2007 – 2013 e aos fundos do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional/Programa Operacional Temático de Valorização do Território (QREN/POVT) dos 
produtores de resíduos e águas residuais de indústrias agro-pecuárias e agro-industriais. 
Garantir a correcta articulação entre os instrumentos de planeamento PRGI e PDM. --------- 
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 nº 20/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 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 cento e setenta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------ 
ASSUNTO: Cedência de Casa de Função. -------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-05/2009 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por arrendamento, da fracção “AO” do prédio 
urbano inscrito na matriz sob o artigo 2 496º, da freguesia de Santo André, correspondente 
ao 2º Andar, n.º 19, Bloco B6, sito no Bairro do Pinhal em Vila Nova de Santo André, à Sr.ª 
Ana Cristina Marques da Silva, a exercer funções no Laboratório Municipal de Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo, o 
qual é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e setenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 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----------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 dez horas e cinquenta e cinco 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. ----------------------------------------------------- 
 
 
 

Presidente da Câmara  
 

________________________________________________ 
 

Secretário da Reunião 
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