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ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
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, 
Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se 
efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Óscar Ramos. ---------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número um, da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Óscar Ramos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
REUNIÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO--------  
O Senhor Presidente informou que uma delegação do Município composta pelo Presidente 
da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha e os presidentes das Juntas de Freguesia de Santo André, S. Francisco da 
Serra e S. Bartolomeu da Serra, se deslocou a Évora para uma reunião na ARS, com o novo 
Presidente, a qual teve lugar na sequência de uma reunião com o Senhor Secretário de 
Estado da Saúde. Acrescentou que expuseram àquele responsável um conjunto de situações 
elucidativas da realidade do Município no âmbito dos Cuidados de Saúde, considerando 
que os maiores problemas são nos Cuidados Primários, por falta de médicos, devido às 
várias saídas destes profissionais, nos últimos tempos, por aposentação e outras razões. 
Situação que se irá agravar com a saída dos médicos Cubanos, prevista para o final do mês 
em curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que os presidentes das Juntas de Freguesia expuseram os problemas que 
existem nas mesmas, onde as extensões de Saúde estão encerradas, e as dificuldades dos 
utentes para se deslocarem à Sede do Município, tendo em conta as distâncias significativas 
à mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o Senhor Presidente da ARS confirmou que a situação de Santiago do 
Cacém é preocupante e deu conhecimento de um concurso aberto para recrutamento de três 
médicos, informando também que um novo contingente de médicos Cubanos irão chegar ao 
País, no dia quinze do mês em curso, para substituir aqueles que se vão embora, não 
sabendo ainda quantos virão para o Alentejo, em geral, e para o Município de Santiago do 
Cacém, em particular. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que colocou também a preocupação relativa à situação no 
Hospital do Litoral Alentejano, cuja Administração está demissionária, problema que se 
arrasta, há mais de um ano, tendo igualmente transmitido que o Município continuará 
disponível para colaborar, independentemente de quem for nomeado para a nova 
Administração.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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Informou ainda que a Câmara Municipal disponibilizou a cantina da antiga Escola Primária 
de Alvalade para instalação da extensão de Saúde daquela Vila, resolvendo assim o 
problema existente, devido às exíguas instalações que a mesma ocupava. ----------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou, se tinha ficado prevista a realização de nova 
reunião para acompanhar a evolução da situação tratada. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que será promovida, oportunamente, uma reunião com o 
Diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES), Dr. Paulo Espiga. --------------------  
Mais informou que será remetida carta ao Senhor Secretário de Estado da Saúde, referindo 
a necessidade da vinda de seis a sete médicos Cubanos para o Município.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PÓLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO LITORAL ALENTEJANO -----  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia onze do mês em curso, 
uma reunião do PDTLA, onde o Presidente do mesmo, Carlos Beato, informou sobre os 
assuntos abordados numa reunião com a Senhora Secretária de Estado do Turismo, a qual 
teve como principal objetivo auscultar opiniões relativamente ao futuro do setor, ficando a 
ideia de que estará a ser delineada uma linha de orientação que prevê a criação de entidades 
regionais de Turismo exclusivamente no âmbito das Unidades Territoriais (NUTS), 
coincidentes com as Agências de Turismo, passando a existir uma só entidade. Contudo, 
acrescentou que o Governo ainda está a analisar este assunto, pelo que, terá de se aguardar 
para saber qual vai ser a decisão.-----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 558.026,26 € (quinhentos e cinquenta e oito mil e vinte 
e seis euros e vinte e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 298.298,36 € (duzentos e noventa e oito mil duzentos 
e noventa e oito euros e trinta e seis cêntimos).------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Síntese da Execução Financeira do Município, no 4º 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 4º 
trimestre de 2011, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número três, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011.-  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que o que mais o 
impressionava não era só o endividamento a curto prazo, mas também o peso da despesa 
com o pessoal. Questionou ainda se havia outras despesas com pessoal contratado através 
de empresas de aluguer de mão de obra. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Diretor de Administração e Finanças que desse 
alguns esclarecimentos sobre esta matéria, tendo o mesmo informado que tem havido, 
pontualmente, o recurso a prestação de serviços, por entidades externas.  ----------------------  
Mais referiu que relativamente ao ano de dois mil e dez houve uma redução de 1,62% nas 
Remunerações Certas e Permanentes, e uma redução de 23% no referente a Abonos 
Variáveis e Eventuais, onde estão incluídas as horas extraordinárias e ajudas de custo, 
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acrescentando que o aumento das despesas com o Pessoal tem a ver com os pagamentos à 
Segurança Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tem havido redução nos contratos de prestação de 
serviços e que os contratos existentes têm a ver com a limpeza das piscinas municipais, 
sendo efetuados outros, pontualmente, para limpeza e manutenção de espaços verdes e de 
equipamentos municipais. ------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Câmara Municipal assegura todo um trabalho social, nomeadamente no 
âmbito das escolas, com pessoal auxiliar, na manutenção das piscinas municipais, onde 
operam trabalhadores durante vinte e quatro horas, entre outros serviços, aos quais estão 
associados custos. Serviços que considerou não serem visíveis para o comum dos cidadãos, 
embora sejam da maior importância, para garantir a segurança das pessoas e a 
funcionalidade dos equipamentos. -------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Município tem travado ao máximo a carga fiscal, cobrando a água ao 
preço mais baixo do Litoral Alentejano, assim como as taxas das piscinas, acrescentando 
ainda que se optou também pela aplicação gradual dos aumento das taxas e licenças 
municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente às dividas, informou que houve um esforço, nos últimos meses, de redução 
das dividas a curto prazo, acrescentando que é preciso prosseguir com medidas de 
contenção das despesas. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias observou que compreendia o recurso a empresas de 
prestação de serviços, tendo em conta o envelhecimento dos trabalhadores da autarquia e a 
dificuldade de recrutamento de pessoal para o tipo de serviços em causa. ----------------------  
Pelo Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS, foi apresentada a seguinte “Tomada de 
Posição, sobre a Síntese da Execução Financeira – 4º Trimestre 2011 ----------------------  
O executivo municipal apresentou a síntese de execução financeira referente ao 4º trimestre 
de 2011, documento este que vem dar fundamento àquilo que viemos a alertar ao longo do 
ano, senão vejamos: ----------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Santiago do Cacém arrecadou 26,7 M€ de receita em 2011, ou seja, menos 
13,9 M€ do que o orçamentado, que eram 40,6 M€. Isto dá uma taxa de execução de 
somente 66%. Desde a primeira hora que vimos a alertar para esta discrepância, e a dizer 
que o orçamento não era de todo real. ------------------------------------------------------------  
Comparativamente a 2010, o Município de Santiago do Cacém conseguiu gastar mais 
2,7M€, e ainda aumentar a divida a fornecedores em mais 1,4 M€. ------------------------------  
Ora, o significado disto é que o executivo comunista, depois de todo o alarido que fez por 
causa do corte das transferências do orçamento de estado, não fez qualquer esforço de 
contenção da despesa e revelou pouca consideração pelas empresas da região. Não somos 
nós que o dizemos, são os números que o demonstram.--------------------------------------------  
Dos 1,4 M€ de aumento da divida a fornecedores, mais de 1,1 M€ são de fornecedores a 
curto prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deste modo, deixamos aqui expressa a nossa indignação, solicitando a todos os 
santiaguenses que despertem para a gestão negativa e desastrosa deste executivo que, a 
continuar assim, hipotecará as gerações futuras.” ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois 
Mil e Quinze.---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
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com o número quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado 
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.--------------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.-------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado 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.--------------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.-------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze.-------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos membros do Executivo 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.--------------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS.-------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – 
Abertura de Procedimento por Concurso Público-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e doze e 
informação número cento e noventa de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA : 1. Aprovar o projeto que se apresenta em anexo.---------------------------------  
2. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo estimado de 
658.000,00€ (seiscentos e cinquenta e oito mil euros), acrescido de IVA, (39.480,00 €), o 
que perfaz um valor total de 697.480,00 € (seiscentos e noventa e sete mil e quatrocentos e 
oitenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, bem como o programa de 
procedimento e caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------  
4. Aprovar o seguinte júri, sendo constituído por três membros efetivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Arq. João Sousa ---------------------------------------------------------------------------  
Membros Efetivos: 1º - Eng.º António Penedo -----------------------------------------------------  
------------------------ 2º- Dra. Fátima Ramusga ------------------------------------------------------  
Membros Suplentes:1º- Eng.º Ana Vilas Boas ------------------------------------------------------  
--------------------------2º- Dra. Ana Zorrinho ---------------------------------------------------------  
5. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- No seguimento de resolução do contrato e posse administrativa da 
obra de Requalificação da EM550 – Acolhimento a Miróbriga em virtude de o adjudicatário 
ter abandonado os trabalhos e se encontrar em processo de insolvência. ------------------------  
Conforme aprovado por deliberação de câmara de 12.12. 2011, foi elaborado pela DPM 
com a colaboração da DOME o novo projeto com vista ao lançamento do novo concurso 
para a conclusão dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  
Prevê-se a execução da obra em 2012 e encontra-se prevista em PPI, de acordo com o 
objetivo 3.3.1.1.3. e projeto n.º 2009/112. ----------------------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: Os Senhores Vereadores Carlos Pereira Dias e Arnaldo Frade, 
recomendaram que fosse devidamente acautelada a questão das garantias bancárias para que 
o Município possa ser ressarcido de eventuais prejuízos decorrentes do desenvolvimento 
destes processos.------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes – 
Abertura de Procedimento por Concurso Público-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e doze e 
informação número cento e noventa e um de dois mil e onze da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o projeto que se apresenta em anexo.----------------------------------  
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2. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo estimado de 
115.200,00€ (cento e quinze mil e duzentos euros), acrescido de IVA, (6.912,00 €), o que 
perfaz um valor total de 122.112,00 € (cento e vinte e dois mil cento e doze euros).----------  
3. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, programa de procedimento e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------  
4. Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng. º José Carlos Correia ---------------------------------------------------------------  
Membros Efetivos: 1º - Eng.º José Siborro ----------------------------------------------------------  
--------------------------  2º- Dra. Mónica Aguiar ------------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.º Ana Vilas Boas ----------------------------------------------------  
--------------------------  2º- Dra. Ana Zorrinho -------------------------------------------------------  
5. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- No seguimento resolução do contrato e posse administrativa da obra 
de Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes em virtude de o adjudicatário ter 
abandonado os trabalhos e se encontrar em processo de insolvência. ----------------------------  
Conforme aprovado por deliberação de câmara de 12.12. 2011, foi elaborado pela DPM 
com a colaboração da DOME o novo projeto com vista ao lançamento do novo concurso 
para a conclusão dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  
Prevê-se a execução da obra em 2012 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o 
objetivo 3.3.1.1.2. e projeto n.º 2009/096. ----------------------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e pôr 
do sol – Abertura de Procedimento por Concurso Público ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e doze e 
informação número três de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA : 1. Aprovar o projeto que se apresenta em anexo.---------------------------------  
2. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo estimado de 
391.420,00€ (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte euros), acrescido de IVA, 
(23.485,20 €), o que perfaz um valor total de 414.905,20 € (quatrocentos e catorze mil 
novecentos e cinco euros e vinte cêntimos).----------------------------------------------------------  
3. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, bem como o programa de 
procedimento e caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------  
4. Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng.ª Ana Vilas Boas ---------------------------------------------------------------------   
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Membros Efetivos: 1º - Arq. Silvana Cachucho ----------------------------------------------------  
--------------------------2º- Dra. Fátima Ramusga -----------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.º António Valério ----------------------------------------------------  
----------------------------2º- Dra. Ana Zorrinho -------------------------------------------------------  
5. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- No seguimento de resolução do contrato e posse administrativa da 
obra de Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e pôr do sol em virtude de o 
adjudicatário ter abandonado os trabalhos e se encontrar em processo de insolvência.--------  
Conforme aprovado por deliberação de câmara de 12.12. 2011, foi elaborado pela DPM 
com a colaboração da DOME o novo projeto com vista ao lançamento do novo concurso 
para a conclusão dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  
Prevê-se a execução da obra em 2012 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Requalificação Urbana do Bairro da Atalaia com o objetivo: 3.3.1.1.2. e projeto: 2009/089 
no valor de 102.240,00 €, acrescido de IVA (6.134,40 €) que perfaz um total de 
108.374,40€ (cento e oito mil trezentos e setenta e quatro euros e quarenta cêntimos);-------  
- Requalificação Urbana do Bairro Azul com o objetivo: 3.3.1.1.2. e projeto: 2009/094 no 
valor de 211.930,00 €, acrescido de IVA (12.715,80 €) que perfaz um total de 224.645,80 € 
(duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco euros e oitenta cêntimos); ------  
- Requalificação Urbana do Bairro pôr do sol com o objetivo: 3.3.1.1.2. e projeto: 2009/092 
no valor de 77.250,00 € acrescido de IVA (4.635,00 €) que perfaz um total de 81.885,00€ 
(oitenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco euros).-----------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Valorização do Parque Central – Prorrogação de Prazo  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e dez e informação número cento 
e oitenta e seis de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a prorrogação do prazo de execução da obra, pelo período de 
44 dias com início em 12-01-2012.--------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar os Planos de trabalhos, Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos, 
que se anexam. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – A Prorrogação deve-se ao facto da suspensão dos trabalhos do 
lago por 60 dias, o que condicionou outras atividades na envolvente do mesmo, 
(abastecimento de água bruta ao lago, abate de árvores e remoção de cepos), sendo que a 
data de conclusão da obra passa para o dia 24 de fevereiro de 2012.-----------------------------  
Junta-se o ofício/requerimento do empreiteiro a solicitar a prorrogação e em referência.-----  
DOIS – Artº 298º do Código dos Contratos Públicos e Ponto 32 do Caderno de Encargos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RITA GOMES DE OLIVEIRA----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação – Renovação do Contrato de Arrendamento. ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-01/2011 da Secção de Aprov. e  Património.------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do Contrato de Arrendamento celebrado entre 
o Município de Santiago do Cacém e a Senhora Rita Gomes de Oliveira, em 04 de fevereiro 
de 2011, referente à fração “M” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da 
freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao Primeiro Andar, Esquerdo, do Bloco D, 
da Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais seis meses, com 
uma única renovação por igual período. --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela requerente, em requerimento de 
14 de dezembro de 2011.--------------------------------------------------------------------------------  
2- De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º da Lei 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: Ação Social Escolar – 2011/2012 – Livros, Material Escolar e Apoio 
Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade e Santo André---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2011, informação nº 0271/DEASS/2011 de 20/12/2011. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, 
livros e material escolar às crianças do Pré-Escolar e à aluna do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
DOIS – Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as 
verbas para livros e/ou material escolar, destinados às crianças e à aluna carenciada – 
escalão A e B, constantes nos anexos I a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 25,00 
€ (vinte e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 112,50 € (cento e doze 
euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 137,50 € (cento e trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14 do Decreto Lei nº 399-
A/84, de 28 de dezembro;-------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e nº 2 do artigo 8, nº 1 e nº 2 do artigo 9 do Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência da Antiga Escola Primária das Catifarras, ao Grupo Motard 
Rodar Lento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.09/2012 do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência da antiga Escola Primária das Catifarras, 
propriedade do Município, sita na freguesia do Cercal do Alentejo no Concelho de Santiago 
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do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 2034º da Freguesia do Cercal do Alentejo, 
ao Grupo Motard Rodar Lento, destinado a Sede do referido Grupo. ----------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 2 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: OS BARRIGOTOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ALVALADE  
ASSUNTO: Cedência de Instalações no antigo Posto de Turismo da Mimosa, e 
Aprovação da Minuta do Contrato de Comodato.-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Mimosa – Alvalade. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02-03.09/2012 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: a) Aprovar a cedência a título gratuito de parte do prédio do antigo Posto de 
Turismo da Mimosa (das salas identificadas pelos números 10 e 12), freguesia de Alvalade, 
concelho de Santiago do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 
00450/030589, inscrição G-2, à entidade “Os Barrigotos – Associação Recreativa de 
Alvalade”, destinado a Sede e local onde possam desenvolver algumas das suas atividades.  
b) Aprovar a Minuta do contrato de Comodato, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro.-----------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Associação. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE CANTARES REGIONAIS “AMANTES DO ALENTEJO” 
ASSUNTO: Cedência de Instalações no antigo Posto de Turismo da Mimosa, e 
Aprovação da Minuta do Contrato de Comodato.-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Mimosa – Alvalade. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-03.09/2012 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA:---------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar a cedência a título gratuito de parte do prédio do antigo Posto de Turismo da 
Mimosa (das salas identificadas pelos números 1 e 4), freguesia de Alvalade, concelho de 
Santiago do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 
00450/030589, inscrição G-2, ao Grupo de Cantares Regionais “Amantes do Alentejo”, 
destinado a Sede e local de ensaio. --------------------------------------------------------------------  
b) Aprovar a Minuta do contrato de Comodato, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro.-----------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Associação. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FREGUESIA DE ALVALADE ----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Instalações no antigo Posto de Turismo da Mimosa, e 
Aprovação da Minuta do Contrato de Comodato.-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Mimosa – Alvalade. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04-03.09/2012 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: a) Aprovar a cedência a título gratuito de parte do prédio do antigo Posto de 
Turismo da Mimosa (da sala identificada pelo número 14), freguesia de Alvalade, concelho 
de Santiago do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 
00450/030589, inscrição G-2, à Freguesia de Alvalade, destinado Sala de Convívio para os 
Idosos da Mimosa. ---------------------------------------------------------------------------------------  
b) Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro.-----------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Freguesia. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO GAMITO PEREIRA VILHENA LOPES ------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº 121066 
referente ao mês de novembro de 2011 em nome de António Gamito Pereira Vilhena 
Lopes ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vergeira do Meio -  Casa 2, Santiago do Cacém . --------------------------  
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 cinco prestações da fatura/recibo de água nº 
121066 referente ao mês de novembro de 2011, conforme informação anexa e requerido 
pelo Munícipe abaixo indicado:------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
António Gamito Pereira Vilhena Lopes 485,12€ 
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 01/DGU/SAU, de dois mil e doze, 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 ata com o número quinze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FILIPE NOGUEIRA JAQUES DA LUZ MARQUES ------------------------  
ASSUNTO: Satisfação de Serviço Público Prestado --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Carta com o registo de Expediente nº 229 de 06 de janeiro de 2012. -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta sobre o assunto em referência 
demonstrando satisfação pela forma como tem sido atendido e solucionadas questões 
técnicas que se prendem com processos de licenciamento a decorrer na Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CERCALINVEST – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA---------  
ASSUNTO: Libertação da garantia bancária n.º 125-02-0456347 do Banco Comercial 
Português, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo dos Caeiros n.º 1 – Cercal do Alentejo. ------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de obras n.º 172/2003 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 3481 de 15/11/2011.------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
 PROPOSTA: Aprovar a libertação da garantia bancária n.º 125-02-0456347 emitida pelo 
Banco Comercial Português, S.A., no valor de 1.366,11€ (mil trezentos e sessenta e seis 
euros e onze cêntimos), prestada com a finalidade de garantir a execução de três lugares de 
estacionamento no Largo dos Caeiros, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Foi requerido pela empresa Cercalinvest – Investimentos Imobiliários, 
Lda., aprovação de projeto de alterações de um edifício para habitação e comércio sito no 
Largo dos Caeiros, Cercal do Alentejo, no prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 01243/120199 da freguesia do Cercal do Alentejo.-----------------------------  
O projeto foi indeferido por haver um défice de 3 lugares de estacionamento públicos, em 
relação ao número de lugares de estacionamento necessários. ------------------------------------  
Tendo-se verificado que o loteamento n.º 04/2005, sito no Espadanal, Cercal do Alentejo, 
em nome do requerente, dispunha de 17 lugares de estacionamento em excesso, foram 
disponibilizados 3 desses lugares de estacionamento, para suprir os lugares de 
estacionamento em défice para o edifício plurifamiliar do Largo dos Caeiros, Cercal do 
Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e uma vez que se constatou que os três lugares de estacionamento foram executados, 
considera-se que estão reunidas as condições para proceder à libertação da garantia bancária 
n.º 125-02-0456347 emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., no valor de 1.366,11€ 
(mil trezentos e sessenta e seis euros e onze cêntimos). -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: “A ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 
CRL.”------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: “Contrato de Arrendamento – Edifício da antiga Central Elétrica - 
Alteração.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, zero nove – zero três, de dois mil e onze da Secção 
de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração da alínea b) da Cláusula Quinta do contrato 
celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e “A Espiga – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL” em cinco de julho de dois mil e onze, passando a mesma a ter a 
seguinte redação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------Quinta -------------------------------------------------  
a) - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Com vista à execução das obras necessárias, não haverá lugar ao pagamento de qualquer 
renda até ao mês de maio de dois mil e doze.--- -----------------------------------------------------  
2 – As restantes cláusulas constantes do contrato de arrendamento, assinado em cinco de 
julho de dois mil e onze, manter-se-ão inalteradas. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela “A Espiga – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL em treze de dezembro de dois mil e onze”.--------------------------  
b) De acordo com alínea d) do nº 7 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela 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 ata 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 
redação 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 ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 

 


