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ACTA NÚMERO VINTE SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA CATORZE DE JULHO DE DOIS 
MIL E ONZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e onze, 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência temporária do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. ------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e votação a acta número vinte e cinco de reunião 
anterior, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
DEIXA-O-RESTO ENCERRAMENTO DO POSTO MÉDICO - ABAIXO-
ASSINADO-----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos Munícipes presentes na Sala de Sessões, tendo 
a Senhora Carla Chainho referido que estão hoje na reunião de Câmara para entregar uma 
cópia do abaixo-assinado, que foi posto a circular dia cinco de Julho na localidade de 
Deixa-o-Resto, contra o encerramento da Extensão de Saúde daquela localidade.-------------  
Mais referiu que o abaixo-assinado, foi recolhido no dia doze de Julho com oitocentas e 
dezasseis assinaturas e que irá ser entregue ao Senhor Ministro da Saúde, Paulo Macedo, e 
irão ser enviadas cópias, para além da cópia entregue à Câmara Municipal, à Direcção 
Regional de Saúde, à Junta de Freguesia de Santo André e a todos os Grupos Parlamentares 
com assento na Assembleia da República. -----------------------------------------------------------  
A Senhora Carla Chainho acrescentou que a população de Deixa-o-Resto está indignada 
com o encerramento da Extensão de Saúde, uma vez que ficam cerca de oitocentos utentes 
sem cuidados de saúde, além de que fica encerrado um edifício que possui todas as 
condições para funcionar dado que foram feitas obras recentemente. ----------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença dos subscritores do abaixo-assinado, tendo 
salientado que mais uma vez a população de Deixa-o-Resto num acto de cidadania tenta 
defender os seus direitos.--------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a população pode contar com o apoio da Câmara Municipal e que não é 
aceitável que se encerrem Extensões de Saúde e se deixe a população sem cuidados 
médicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento, eram nove horas e quarenta minutos, verificou-se a presença 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que falou com o Dr. Paulo Espiga do 
Agrupamento dos Centros de Saúde do Litoral Alentejano que lhe transmitiu que o 
encerramento da Extensão de Saúde de Deixa-o-Resto é temporária e que estão a tentar 
encontrar uma solução. ----------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Arnaldo Frade sugeriu que se tentasse saber junto do Centro de Saúde 
se existe mesmo a intenção de encerrar a Extensão de Saúde de Deixa-o-Resto, para que as 
medidas que estão a ser tomadas possam ser sustentadas com algo de concreto.---------------  
A Senhora Carla Chainho referiu que hoje passou pela Extensão de Saúde de Deixa-o-Resto 
e o edifício se encontrava encerrado e havia informação a encaminhar os utentes para Vila 
Nova de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que lhe foi transmitido que as extensões de Saúde de S. 
Francisco, S. Bartolomeu e Deixa-o-Resto poderão ser encerradas.------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – COLOCAÇÃO DE PASSADEIRAS 
ELEVADAS E BATENTES --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
José Ferro que referiu quando da apresentação do Plano de Requalificação de Vila Nova de 
Santo André, chamou a atenção para que fossem colocadas passadeiras elevadas e batentes, 
na rua da Fonte do Cortiço no Bairro da Atalaia, para prevenir acidentes, no entanto teve 
conhecimento que este equipamento não consta do projecto, pelo que, solicita que se tenha 
em atenção o condicionamento da velocidade naquela rua, caso contrário poderão ocorrer 
acidentes com consequências graves. -----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -  
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAILES DE VERÃO – CEDÊNCIA DE 
BALNEÁRIOS -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Ferro referiu que no dia catorze de Janeiro a Junta de Freguesia de Santo 
André promoveu uma reunião na Biblioteca Municipal daquela localidade com várias 
Associações para organizar as festas de Verão da cidade.------------------------------------------  
Mais acrescentou que a Associação Movimento Independente, à qual pertence, ficou de 
realizar no período do Verão quatro bailes, dois dos quais já se realizaram. Tendo 
acrescentado que um baile é um local onde se juntam muitas pessoas durante algumas 
horas, pelo que, solicitado antecipadamente à Câmara Municipal a cedência dos balneários 
do Mercado Municipal, recebeu um ofício muito evasivo a informar que não iriam ser 
cedidos os balneários. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Ferro referiu ainda que dado considerar que a população de Santo André tem 
o direito de ter acesso ao balneários, contactou telefonicamente para a Câmara Municipal a 
solicitar que fosse analisada a situação, ao que lhe foi dito que não seria possível uma vez 
que se está em contenção de despesas e a abertura dos balneários durante o período de 
realização dos bailes obrigaria ao pagamento de horas extraordinárias, além disso existe o 
problemas da vandalização das lojas do interior do mercado. ------------------------------------  
O Senhor José Ferro acrescentou que foi proposto ser a organização a assegurar a abertura 
dos balneários o que também não foi aceite. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que o Senhor José Ferro já foi informado por 
parte da Câmara Municipal, que esta não tem possibilidades de ceder os balneários e os 
motivos pelos quais não os pode ceder, mas a organização a exemplo de outras pode alugar 
um contentor casa de banho e assim responder às necessidades das pessoas que frequentam 
os bailes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que os balneários estão dentro do Mercado 
Municipal, e a sua cedência para além de implicar o pagamento de horas extraordinárias, 
levanta ainda problemas da segurança das lojas do interior do mercado e a limpeza do 
recinto, dado que é um local de armazenamento e venda de produtos alimentares. -----------  
O Senhor Presidente referiu que tal como foi dito anteriormente pelos Senhores Vereadores 
a Câmara Municipal não tem possibilidades para ceder os balneários.---------------------------  
Mais referiu que estamos a viver tempos difíceis e que a situação financeira deste e de 
outros municípios pelo Pais é muito complicada havendo situações em que estão em causa 
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até o pagamento dos vencimentos dos funcionários, pelo que é necessário fazer cortes, 
reduzir os encargos. --------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a vida é feita de opções e quem está a gerir tem que tomar decisões que 
nem sempre são do agrado, no entanto, e neste caso esta foi a decisão tomada em 
conformidade com outros pedidos similares. --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que esta discussão lhe parece ridícula, tendo 
salientado que concorda que as horas extraordinárias sejam controladas, no entanto e em 
seu entender a Câmara deve onde tem condições para tal assegurar a abertura de casas de 
banho, por que esta é uma situação de saúde publica. ----------------------------------------------  
Mais referiu não entender como é possível a Câmara Municipal passar uma licença para um 
baile em que não há casas de banho e apela para que se tenha em atenção situações 
similares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu concordar com o Senhor Vereador Arnaldo Frade, 
além disso houve uma reunião com a Junta de Freguesia e diversas Associações, pelo que 
lamenta que esta iniciativa, Festas de Verão da cidade de Vila Nova de Santo André, não 
tenha sido organizada devidamente, pois a Junta de Freguesia em conjunto com as 
Associações deveria assegurar que estas situações fossem acauteladas. ------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que a abertura do balneários do mercado implica 
centenas de pessoas a passarem por um corredor onde existem sete lojas, e quem se 
responsabiliza se estas forem assaltadas ou vandalizadas. Além disso o mercado no dia 
seguinte tem de ser aberto e tem de estar em condições de higiene para poder vender 
produtos alimentares. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a Câmara Municipal não pode assegurar 
que haja instalações sanitárias em cada baile que acontece no concelho, que tem onze 
freguesias, devem ser as entidades organizadoras a assegurar as questões de salubridade. ---  
O Senhor José Ferro referiu que a questão da segurança é uma falsa questão, dado que 
quando do Festival de Folclore que se realizou no mesmo local, as instalações sanitárias 
estiveram abertas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Associação vai realizar mais dois bailes, pelo que gostaria de saber se a 
Câmara vai ou não proceder à abertura dos balneários. --------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não irá responder, dado que o pedido deve ser feito por 
escrito e que posteriormente e depois de analisada a situação o Senhor Vereador a que foi 
delegada essa competência irá responder. ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – XIX 
CONGRESSO -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente entregou aos restantes membros do executivo as conclusões do XIX 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizou em 
Coimbra, cuja proposta final foi aprovada com três abstenções. ----------------------------------  
Mais referiu que o documento engloba um conjunto de propostas feitas e lidas no 
Congresso e que foram concebidas por autarcas da CDU. -----------------------------------------  
Referiu ainda que as propostas apresentadas incidiram sobre os seguintes assuntos: ----------  
Tarifário de águas e saneamento, em que se pretende que haja um tarifário uniformizado 
para todo o país. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Regime de competências, em que é entendimento da maioria dos autarcas não aceitar novas 
competências uma vez que a administração central pretende reduzir a transferências de 
verbas para a administração local. --------------------------------------------------------------------  
Redução do número de autarquias, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, em que o 
congresso esteve contra essa redução.---------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Senhor Primeiro Ministro esteve presente tendo feito uma intervenção 
onde expôs claramente as medidas que o governo pretende aplicar. ---------------------------  
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O Senhor Presidente referiu ainda que houve algumas ausências de autarcas de Municípios 
importantes como Lisboa e Vila Nova de Gaia e acrescentou ainda que por parte dos 
representantes das Juntas de Freguesia não foi apresentada qualquer intervenção. ------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu lamentar que os representantes das Juntas de 
Freguesia continuem a ir fazer número para os congressos da ANMP quando têm uma 
Associação que os representa, ANAFRE, acrescentou que esta atitude nada dignifica as 
Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em Relação à transferência de competências é de opinião que quem delega tem de criar 
condições, quer financeiras quer humanas, e que a aceitação de competências por parte das 
autarquias só tem benefícios para as populações, pelo que não entende a posição dos 
autarcas da CDU que se recusam sistematicamente em aceitar competências.------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu ainda que em relação à extinção do número de 
autarquias é uma questão que tem de ser reanalisada, pois em seu entender não faz sentido, 
por exemplo, existirem freguesias com trinta habitantes, e concelhos com oitenta e nove 
freguesias, mais acrescentou que as Freguesias devem ter um papel determinante na 
organização, no entanto têm de ser dignificadas, terem meios, competências e uma escala 
mínima, para poderem ter condições para trabalhar. ------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que em relação à aceitação de competências o que está a 
acontecer é que os Municípios que as aceitaram, actualmente estão com um problema, pois 
não têm capacidade para fazer face às despesas uma vez que a administração central não 
está a cumprir com as suas obrigações. ---------------------------------------------------------------  
Mais acrescentou que concorda com a posição tomada no congresso pelos autarcas uma vez 
que não é possível aceitar novas competências, se a Administração Central está a reter e a 
diminuir as transferências para a Administração local. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -  
SANTIAGO DO CACÉM - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS --------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias perguntou porque motivo as instalações sanitárias 
públicas da cidade, estão a fechar às dezasseis e trinta e as do Parque de Exposições estão 
fechadas o dia todo. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que esta situação está a acontecer devido ao corte 
das horas extraordinárias, no entanto está-se a tentar resolver a situação de forma a se possa 
alargar o horário. Tem relação às instalações sanitárias do Parque de Exposições foi 
comunicado a todos os membros da Associação de Agricultores que actualmente a Câmara 
Municipal não tem possibilidade de manter os sanitários abertos.--------------------------------  
Mais referiu que estas situações estão a ser analisadas pelos serviços.---------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia treze de Julho 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 855.308,38 € (oitocentos e cinquenta e cinco mil 
trezentos e oito euros e trinta e oito cêntimos)-------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 351.667,00 € (trezentos e cinquenta e um mil 
seiscentos e sessenta e sete euros) ---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ ELÍSIO FERREIRA DE OLIVEIRA ------------------------------------  
ASSUNTO: Acto de Grande Dignidade de Funcionário da Autarquia – António 
Manuel Pires Nuno -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Senhor José Elísio Ferreira de 
Oliveira relativamente ao assunto em epígrafe.------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze.------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número cento e trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelos Membros do Executivo Municipal. --------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois Mil 
e Catorze.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelos Membros do Executivo Municipal.------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze.-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Síntese da Execução Financeira do Município, no 2º Trimestre. -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Onze. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Síntese da Execução Financeira do Município no 2º 
trimestre de 2011, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cento e quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: Dois – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 
2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Alvalade----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 12 do Serviço de Museu da Divisão de Cultura e 
Desporto, de 05 de Maio de dois mil e onze e informação número sessenta da Divisão 
Jurídica, de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Junta de Freguesia de Alvalade, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e quarenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
realização de acções no âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de preservar 
a memória e tradição. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. A musealização da Igreja da Misericórdia, materializa uma aspiração de longa data, da 
população de Alvalade, promovendo o acesso do público a testemunhos importantes da 
história. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Com a promoção do conhecimento do património cultural, ensina-se a preservar e a 
interligar as artes, a natureza, as pessoas e os objectos passados e presentes.-------------------  
4. Nos termos da alínea m) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 d e Janeiro.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IGREJA EVANGÉLICA – ASSEMBLEIA DE DEUS -----------------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 34/SAC/DCD/2011 do Serviço de Acção Cultural ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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PROPOSTA: Apoiar a realização de iniciativa – Encontro Vida Livre, a promover no dia 
16 de Julho, através da isenção do pagamento de taxas (nº 2 do Regulamento Municipal de 
Taxas), no valor de 8,01 € de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e 17,92 € 
de Licenciamento de Ruído – Total 25,93 €. ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Apoiar a realização da actividade proposta pela Igreja Evangélica – 
Assembleia de Deus considerando o fim recreativo a que se destina. ----------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 69/2011 da Divisão de 
Cultural e Desporto --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 100,00 (cem euros) para o 
Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra, como apoio aos encargos 
resultantes da organização do 5º Grande Prémio Nossa Senhora do Livramento. --------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular e pontual, bem como a continuidade 
de uma intervenção junto da população do Município, nomeadamente dos jovens. Esta 
actividade tem contribuído para a qualidade das organizações/eventos desportivos do 
Município apresentando também um número elevado de participantes. ------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA ---------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 71/2011 da Divisão de 
Cultural e Desporto --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00 (mil euros) para a 
Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 6ª Edição da Limpeza das 
Praias de Santo André e Areias Brancas. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento das suas actividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto 
da população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado 
pelo uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 
seguintes objectivos: -------------------------------------------------------------------------------------  
- Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 
adequados.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e protecção do 
Património Paisagístico.---------------------------------------------------------------------------------  
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- Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para que eles próprios 
também se consciencializem sobre a importância desta problemática.---------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador José Rosado referiu que foram recolhidos cerca de 
três toneladas de resíduos. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 59691 
referente ao mês de Junho de 2011 em nome de Amarilia Jacinta Viegas Rodrigues. ---  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em três prestações da factura/recibo de água nº 59691 
referente ao mês de Junho de 2011, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe abaixo indicado: ------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Amarilia Jacinta Viegas Rodrigues 192,08€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura de prestação de serviços  
nº 153/2011 em nome de José António Silva Gonçalves.----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em seis prestações da factura de prestações de serviços 
nº 153/2011 referente à execução de um ramal domiciliário de água, conforme informação 
anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado:------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
José António Silva Gonçalves 536,71€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
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 21/DGU/SAU, de dois mil e onze, 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 
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que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, programa de procedimento e caderno de 
encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FILIGALVA CONSTRUÇÃO CIVIL LDª. -------------------------------------  
ASSUNTO: Rectificação por erro material, da área do lote 4 mencionada no 
aditamento ao alvará de licença de loteamento nº 18/1980.------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 4 - Cumeadas – Santiago do Cacém. --------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Alteração de Loteamento nº 04/2008 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimento n.º 1408 de 05.05.2011. -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Rectificar, por erro material na expressão da vontade, a área do lote 4 do 
loteamento sito em Cumeadas – Santiago do Cacém, que é 729,50 m2 e não 727,60 m2, 
conforme mencionado nos documentos que constituem o processo de alteração de 
loteamento nº 4/2008. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1- Por lapso foi mencionado pelo técnico na memória descritiva e 
planta síntese que  o lote 4 possuía a área de 727,60 m2, quando pretendia mencionar que o 
mesmo lote possuía a área de 729,50 m2. ------------------------------------------------------------  
2- De acordo com o artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo os actos 
administrativos podem ser rectificados a todo o tempo, por erro material na expressão da 
vontade, quando manifestos, pelo órgão competente para a revogação do acto. A 
rectificação pode ser efectuada oficiosamente e deve seguir a mesma forma e publicidade 
usada na prática do acto rectificado.-------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA PEREIRA MATOS MAGRO, MARIA DE 
FÁTIMA PEREIRA RAPOSO GONÇALVES VILHENA E CUSTÓDIA PEREIRA 
RAPOSO. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote n.º 8 do Loteamento 
Municipal de São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu da Serra. ------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-02.01/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: a) Autorizar as Senhoras Maria Antónia Pereira Matos Magro, Maria de 
Fátima Pereira Raposo Gonçalves Vilhena e Custódia Pereira Raposo a transmitirem o 
direito de superfície do lote n.º 8, sito no Loteamento Municipal de São Bartolomeu da 
Serra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 383º e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 417/20090109, da freguesia de São 
Bartolomeu da Serra, para a Senhora Natércia Pereira Raposo Marques Torrão.---------------  
b) Deve as requerentes apresentarem 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 pelas requerentes.--------------------------  
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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar tipologia de peças a vender no Posto de Turismo --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e setenta e dois de vinte e dois de Junho de dois 
mil e onze da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a relação de peças constante na tabela da informação número cento 
e setenta e dois. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: ------------------------------------------------------------------------  
1. Disponibilizar aos munícipes e público em geral a possibilidade de poderem adquirir 
artesanato local num espaço dedicado ao efeito; ----------------------------------------------------  
2. Apoiar a produção artesanal e valorizar os artesãos / produtores locais.----------------------  
De direito: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De acordo com o artigo 18º, n.º 8 da Organização de Serviços Municipais: “Promover e 
dinamizar acções em conjunto com os agentes económicos, destinados à valorização e 
promoção das actividades económicas e / ou de qualidade, ou outras que importe 
dinamizar” e do n.º 12.1 – “Promover as acções adequadas à valorização turística do 
Município, fomentando a fixação de novas respostas turísticas no território”; -----------------  
2. De acordo com a alínea 1) do n.º 2 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5- A/2002, de 11/01: “Promover e apoiar o 
desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a realização de 
eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal.” -------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Utilização de banca no Mercado Municipal de Santiago do Cacém ---------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo / 2011. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 2 da entrada do Mercado Municipal de 
Santiago do Cacém, para ocupação do tipo diária, à empresária Ana Isabel Pereira Guerreiro 
Salema da Silva, contribuinte nº 211320200, para desenvolvimento da actividade 
económica de comércio de flores, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 
Municipal de Taxa em vigor na área do Município. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na inf. nº 171/DDET/2011, anexa ao 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que votam favoravelmente, 
no entanto, consideram que deveria haver uma abordagem integrada para o Mercado 
Municipal e não iniciativas avulso, tendo salientado a falta de uma estratégia geral para 
aquele espaço.---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que esta não é uma iniciativa avulso, mas uma 
iniciativa integrada nos critérios que se pretendem para o Mercado Municipal, que são a sua 
dinamização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Censos 2011 – Resultados Preliminares--------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: Relativamente ao Alentejo Litoral: -----------------------------------------------  
Que o presidente da CMSC promova, no órgão executivo da CIMAL a que pertence, o 
agendamento dos Resultados Preliminares dos Censos 2011, com vista à sua análise e 
discussão sobretudo no que respeita às questões relativas à respectiva área de influência. ---  
Relativamente ao Município de Santiago do Cacém: -------------------------------------------  
Que, no âmbito da autarquia municipal, se analisem os resultados do mesmo documento, no 
que respeita às suas implicações na área de influência do Município, para que melhor se 
possam equacionar os problemas e encontrar as melhores soluções com vista a dar-lhes um 
efectivo combate.-----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - Considerando que: ----------------------------------------------------------  
- No dia 30 de Junho do ano em curso o INE publicou os resultados preliminares dos 
Censos 2011;----------------------------------------------------------------------------------------------  
- Os resultados apresentados são negativos para o Alentejo Litoral e para o Município de 
Santiago do Cacém;--------------------------------------------------------------------------------------  
- Relativamente ao Alentejo Litoral, da comparação entre os resultados dos Censos 2001 e 
os dados preliminares para 2011 resulta uma variação negativa da população residente de -
2,6% correspondente a 2.058 indivíduos;-------------------------------------------------------------  
- No que respeita ao Município de Santiago do Cacém, da mesma comparação resulta 
também uma variação negativa de -4,45% correspondente a 1.385 indivíduos; ----------------  
- Ainda relativamente ao Município de Santiago do Cacém e quanto à evolução da 
população residente por Freguesia, temos uma situação em que apenas a Freguesia de 
Santiago do Cacém registará uma subida; ------------------------------------------------------------  
- Todas as restantes Freguesias da área do Município irão registar uma descida, incluindo a 
Freguesia de Santo André; ------------------------------------------------------------------------------  
- Embora não estejamos perante valores provisórios nem definitivos, pois os primeiros 
serão publicados no 1º trimestre de 2012 e os segundos no 4º trimestre do mesmo ano, é 
preciso estudar a situação actual para que se possam identificar os melhores contributos a 
concretizar, aos mais variados níveis, para procurar inverter ou atenuar a actual tendência; -  
DELIBERAÇÃO: Rejeitar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos contra do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------  
Dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que é muito grave o que se está a passar 
em alguns concelhos do país, e no Alentejo é preocupante a perda de população nesta 
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existem um conjunto de situações que levam a esta perda de população e 
que devem ser analisadas que têm a ver com as questões do mundo rural, o abandono dos 
campos, a precarização das condições de trabalho, o encerramento de escolas, a falta de 
empregos e os jovens a deslocarem-se para o litoral à procura de melhores condições de 
vida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que ao analisar a situação do concelho de 
Santiago verifica-se que a Freguesia de Santiago do Cacém sobe, Santo André desce um 
pouco, Alvalade e Ermidas mantêm, e as freguesias do interior têm todas um descida 
acentuada, mais referiu que se deve olhar para estas situações e tentar analisar as causas, 
que são de responsabilidade múltipla e devem ser vistas de forma responsável, para tentar 
atenuar estas situações. ----------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que este é um problema grave que está afectar o país e 
principalmente o Alentejo.------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que é necessário repensar o modelo que estamos 
a construir, não é sustentável que, por exemplo na Freguesia de Ermidas Sado existam ruas 
infra-estruturadas onde não reside ninguém e se esteja a construir loteamento novos, a fazer 
novas infra-estruturas, pelo que considera que se deveria restaurar mais em vez de construir 
novo e assim aproveitar o que já está feito.-----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, é muito fraca e não aborda as questões globais, este é um problema do 
país e não do concelho de Santiago do Cacém, as cidades mais importantes do Alentejo 
estão a perder gente e por exemplo Sines aumenta, tem que se fazer uma análise mais global 
destes dados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que em relação aos considerandos do Senhor 
Presidente sobre a proposta é uma opinião, no entanto não pode deixar de achar que a não 
construção dos infra-estruturas na localidade de Vale da Eira ou na Rua oito em Ermidas 
Sado, sejam um motivo pouco atractivo para as pessoas lá continuarem a querer viver.------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que em relação à rua oito em Ermidas Sado a 
Câmara Municipal não tem obrigação de construir aquelas infraestruturas, pois não se trata 
de um loteamento, além disso os moradores daquele local ainda não vieram propor à 
Câmara Municipal a comparticipação da construção do referido arruamento. -----------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que é admirável que se diga que as infra-
estruturas de uma rua tenham que ser pagas pelos moradores, referiu ainda que existe um 
ofício do Senhor Ramiro Beja, enquanto Presidente da Câmara Municipal onde referia que 
não iria acabar o mandato sem que as infra-estruturas fossem concluídas e já passaram mais 
três mandatos.---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a rua irá ser concluída. ------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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, Director do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
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