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ATA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E DOZE -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte sete dias do mês de setembro 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, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e seis, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
PLENÁRIO DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL – CES --------------------------  
O senhor Presidente deu conhecimento de que tinha participado no Plenário do CES, o qual 
teve lugar, no dia vinte e seis do mês em curso, com representantes do Governo, 
organizações sindicais e organizações patronais, na sequência da reunião da Comissão 
Especializada Permanente de Política Económica e Social (CEPES) realizada no dia vinte e 
quatro do mês em curso, onde foi aprovado o projeto de parecer sobre a proposta 
governamental de Grandes Opções do Plano para 2012-2015. Acrescentou que o parecer do 
CES sobre as (GOPs) foi aprovado, com a abstenção dos representantes do  Governo, tendo 
o mesmo resultado da discussão havida, onde pode constatar um conjunto de vozes muito 
críticas das opções sobre as políticas económicas e sociais que estão a ser desenvolvidas 
pelo Governo, caracterizadas por uma injusta repartição da riqueza e dos sacrifícios, os 
quais têm incidido sobre os mais necessitados. ------------------------------------------------------  
Mais informou que o Governo e os parceiros sociais tinham reunido, no período da manhã, 
do mesmo dia que teve lugar a reunião da CEPES, a qual se realizou, no período da tarde, 
tendo as organizações patronais questionado o Governo sobre as alternativas ao aumento da 
Taxa Social Única (TSU), sendo que a resposta obtida foi no sentido da possível adoção de 
medidas ainda mais gravosas para as famílias.-------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a proposta apresentada pela Confederação Geral de Trabalhadores 
Portugueses – Intersindical Nacional, inicialmente recebida com reservas por parte de 
alguns parceiros sociais, começava a ter a adesão dos mesmos. ----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AUDIÊNCIA PARLAMENTAR DE DEPUTADOS DO PCP NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – SOBRE A SITUAÇÃO DO IP8/A26 ---  
O Senhor Presidente deu conhecimento do convite do Grupo Parlamentar do PCP para 
aquela audiência, a qual terá lugar no dia 1 de outubro do ano em curso, no período da 
tarde, após a visita que os deputados irão fazer às obras do IP8/A26, na sequência do 
anúncio da empresa Estradas de Portugal, de suspensão das obras. Acrescentou que a 
iniciativa é aberta a quem nela queira participar. ----------------------------------------------------  
Mais informou que, no dia vinte e seis do mês em curso, voltou a pedir ao Presidente da 
empresa Estradas de Portugal o Memorando de entendimento com o Consórcio Estradas da 
Planície, do qual resultou o anúncio da suspensão de parte daquelas obras, dado que existe 
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muita matéria para esclarecer designadamente, a questão das verbas inerentes à decisão 
tomada, as portagens na A26, e a situação dos nós das Relvas Verdes, do Roncão e do 
Hospital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que era importante o acompanhamento da 
situação e que a mesma fosse resolvida no sentido da conclusão daquela infraestrutura. -----  
Acrescentou que, caso a obra não avance, deverão os responsáveis pela mesma repor a 
situação como estava, no sentido de preservar a paisagem, por forma a garantir que o Litoral 
Alentejano se mantenha como destino turístico, objetivo que o Governo também diz 
defender. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deu ainda conhecimento do teor do Requerimento do Grupo Parlamentar do PS ao Governo 
sobre a Concessão Rodoviária do Baixo-Alentejo, onde coloca várias questões sobre os 
termos do Acordo, aguardando resposta. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era importante dispor dos dados relativos aos 
termos do Acordo entre as Estradas de Portugal e o Consórcio, para apurar o 
custo/benefício da decisão, tendo em conta que se trata de uma obra importante para a 
região e para o País e o facto da mesma estar numa fase muito avançada. ----------------------  
Acrescentou que estão sendo tomadas decisões precipitadas, sem que se conheçam os 
critérios e fundamentos das mesmas.------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRÉMIO NACIONAL DE CONTO MANUEL DA FONSECA – IX EDIÇÃO ----------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento de que o Júri daquele Prémio 
aprovou, por unanimidade, a atribuição do 1º lugar à obra “O Prazer dos Estranhos”, da 
autoria de Rui Miguel Oliveira Herbon, o qual concorreu com o pseudónimo “Blumenau”, 
bem como duas Menções Honrosas, a primeira à obra “O Barbeiro da Carecada”, da autoria 
de Luís Leiria, e a segunda à obra “Guerras, Revoluções etc…”, da autoria de João Paulo 
Vaz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que as obras premiadas foram selecionadas pelo Júri das quarenta e seis 
apresentadas a concurso. --------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a cerimónia de entrega do Prémio terá lugar, no dia vinte de outubro, 
pelas dezasseis horas, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RÁDIO LOCAL “ANTENA MIRÓBRIGA” – FUNCIONAMENTO ----------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a evolução da situação que se coloca ao 
normal funcionamento daquela Rádio, por dificuldades de ordem financeira e de gestão.----  
O Senhor Presidente informou que tinha reunido novamente com os profissionais e 
colaboradores daquela Rádio e com o seu Presidente, para análise da situação. Acrescentou 
que todos estão motivados, no sentido de encontrar forma de apoios que levem à resolução 
dos problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que transmitiu ao Presidente e colaboradores da “Antena Miróbriga” que a 
Câmara Municipal irá apoiar no que for possível, tendo em conta os condicionamentos 
legais existentes nesta matéria. -------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Pedido de habitação social para alojamento temporário de família em situação social 
grave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.064.021,59 € (um milhão sessenta e quatro mil e 
vinte e um euros e cinquenta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 291.440,73 € (duzentos e noventa e um mil 
quatrocentos e quarenta euros e setenta e três cêntimos). ------------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------  
ENTIDADE: SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A --------------  
ASSUNTO: Instalação de Ilhas Ecológicas – Contentores e Ecopontos enterrados------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo da Divisão de Serviços Urbanos. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta endereçada pela empresa Suma, S.A a felicitar a 
Câmara Municipal pela instalação de sete ilhas ecológicas em Vila Nova de Santo André 
que irá contribuir para o aumento dos índices de reciclagem e, simultaneamente para a 
melhoria da qualidade do Ambiente urbano. ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a décima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e cinquenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 
de rubricado pelos membros do executivo.-----------------------------------------------------------  
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: Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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: Aprovar a Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e cinquenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos membros do executivo. --------------------------------------------------  
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.---  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e cinquenta e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do 
executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Reabilitação Urbana de S. Francisco - Setor B – Prorrogação de prazo----  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze e 
informação número cento e oito de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a prorrogação de prazo, pelo período de 63 dias, ficando a 
conclusão da obra prevista para o dia 22.10.2012. --------------------------------------------------  
Dois - Aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e Cronograma 
Financeiro atualizado para a execução da obra em referência, documentos que são dados 
como reproduzidos na presente ata com o número cento e cinquenta e seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Na sequência da celebração do contrato adicional para a execução 
das camadas de base do pavimento de forma a dar uma adequada resistência ao arruamento, 
aprovado por deliberação de câmara de 26.07.2012, e cuja data do contrato é de 22.08.2012. 
Os trabalhos estiveram parcialmente suspensos conforme aprovado pelas deliberações de 
câmara de 14.06.2012 e 26.07.2012. -----------------------------------------------------------------  
Pela análise ao plano de trabalhos teremos para a execução das tarefas em falta: 3 semanas 
para a fresagem e escavação, 4 semanas para a regularização e colocação de tout-venant e 
betuminoso e 1 semana para os trabalhos de sinalização rodoviária.-----------------------------  
O empreiteiro enviou a atualização dos planos de trabalhos, mão de obra, equipamento e 
cronograma financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Ponto 32.1, Clausula 32ª do Caderno de Encargos do Procedimento, Art.º 373º, 374º 
e Art.º n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e doze e 
informação número cento e seis de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a prorrogação de prazo, pelo período de 45 dias, ficando a 
conclusão da obra prevista para o dia 22.11.2012. --------------------------------------------------  
Dois - Aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e Cronograma 
Financeiro atualizado para a execução da obra em referência, documentos que são dados 
como reproduzidos na presente ata com o número cento e cinquenta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM: Na sequencia do pedido de prorrogação do empreiteiro datado de 
16.08.2012, no qual alega dificuldades na aquisição de equipamentos e verdes uma vez que 
os prazos de fornecimento por parte dos fornecedores variam entre 45 e 60 dias, sendo que 
alguns estão em período de férias durante o mês de agosto. --------------------------------------  
Atendendo a que a obra teve a consignação no dia 11.07.2012, aos prazos dos fornecedores 
versus prazo de execução da obra e ao previsto no plano de trabalhos atualmente aprovado, 
considera-se justificada uma prorrogação por 45 dias e não os 60 dias solicitados pelo 
empreiteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O empreiteiro enviou a atualização dos planos de trabalhos, mão de obra, equipamento e 
cronograma financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Ponto 32.1, Clausula 32ª do Caderno de Encargos do Procedimento e Art.º n.º 361º 
do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos e Estruturantes -----------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero três de dois mil e doze e 
informação número cento e cinco de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a prorrogação de prazo, pelo período de 45 dias, ficando a 
conclusão da obra prevista para o dia 23.10.2012. --------------------------------------------------  
Dois - Aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e Cronograma 
Financeiro atualizado para a execução da obra em referência, documentos que são dados 
como reproduzidos na presente ata com o número cento e cinquenta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM: Na sequencia do pedido de prorrogação do empreiteiro datado de 
16.08.2012, no qual alega dificuldades na aquisição de equipamentos e verdes uma vez que 
os prazos de fornecimento por parte dos fornecedores variam entre 45 e 60 dias, sendo que 
alguns estão em período de férias durante o mês de agosto. --------------------------------------  
Atendendo a que a obra teve a consignação no dia 11.07.2012, aos prazos dos fornecedores 
versus prazo de execução da obra, considera-se justificada a prorrogação por 45 dias 
solicitada pelo empreiteiro. -----------------------------------------------------------------------------  
O empreiteiro enviou a atualização dos planos de trabalhos, mão de obra, equipamento e 
cronograma financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------   
DOIS: Ponto 32.1, Clausula 32ª do Caderno de Encargos do Procedimento e Art.º n.º 361º 
do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. ----  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Lei 22/2012 de 30 de maio - Reorganização Administrativa do Território 
das Freguesias -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: a) Considerando que a Lei 22/2012 pretende impor a redução das freguesias 
portuguesas, pela fixação de um regime jurídico de reorganização administrativa e 
territorial que não atende às especificidades das comunidades locais nem à vontade das 
populações, expressa através dos seus legítimos representantes que são as autarquias locais; 
b) Considerando que o poder local autárquico é um pilar imprescindível do regime 
democrático, cujos princípios essenciais estão consagrados na Constituição da República, 
quer no que toca à sua relação com o poder central – descentralização administrativa, 
autonomia financeira e de gestão, reconhecimento de património e finanças próprias, poder 
regulamentar - quer no que respeita à sua dimensão democrática, que é plural e colegial, 
com uma larga participação popular, representativa dos interesses e aspirações das 
populações;------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Considerando que as Freguesias determinam, como todos reconhecem, um custo 
financeiro irrelevante para a despesa pública e para a divida nacional - representando cerca 
de 0,1 % do orçamento do Estado – mas asseguram às suas comunidades um conjunto de 
serviços públicos de proximidade, em muitos casos essenciais e insubstituíveis; --------------  
d) Considerando as posições expressas pela ANMP, segundo as quais “a reorganização 
administrativa das freguesias deve ter como principio básico a vontade politica expressa 
pelas populações através dos seus legítimos representantes” devendo os critérios gerais 
estabelecidos ser apenas referências indicativas e “havendo que deixar para as comunidades 
locais e para os seus legítimos representantes o encontrar das soluções de reorganização 
territorial que melhor sirvam as populações”(1) e ainda tendo em conta que a ANMP 
deliberou não indicar representantes para a Unidade Técnica prevista na Lei 22/2012; -------  
 (1)Resolução do Conselho Diretivo da ANMP de 28 de fevereiro de 2012----------------------  
e) Considerando a posição da ANAFRE de “rejeitar liminarmente o modelo de reforma 
administrativa indicado pela Lei 22/2012, exigindo a sua revogação”, expressa nas 
conclusões do 2.º Encontro Nacional de Freguesias, realizado no passado dia 15 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Considerando o peso histórico e identitário das freguesias do Município de Santiago do 
Cacém, Concelho que remonta ao séc. XIII e que assistiu à génese das suas freguesias em 
meados do séc. XVI, quando o aglomerado populacional de Vale Santiago e as ermidas 
rurais configuraram as primitivas paróquias: entre outras, as de Santo André, Santa Cruz, S. 
Bartolomeu, Nossa Senhora A Bela, S. Francisco e S. Domingos. -------------------------------  
g) Considerando que, após séculos de história, com mudanças e progressos que 
consolidaram identidades locais, religiosas, patrimoniais, culturais, sociais e económicas, o 
regime democrático dos últimos 38 anos permitiu concretizar novas aspirações de 
desenvolvimento local e assim, através do trabalho conjunto das autarquias de Santiago do 
Cacém concretizaram-se, de forma progressiva e descentralizada, as infraestruturas básicas 
de apoio às comunidades locais – água, saneamento, iluminação, energia, 
telecomunicações, acessibilidades – mas igualmente redes de equipamentos sociais e 
parques empresariais; ------------------------------------------------------------------------------------  
h) Considerando o papel fundamental das Freguesias que, em parceria com o movimento 
associativo e os cidadãos, foi decisivo na criação de uma vasta obra social e patrimonial - 
tantas vezes com o apoio das comissões de moradores e o trabalho voluntário dos cidadãos 
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- no âmbito da cultura, lazer, apoio social, saúde e educação, através da criação de lares e 
centros de dia, extensões de saúde, quarteis de bombeiros, campos de jogos, salas de 
convívio, sem esquecer as próprias sedes das Juntas de Freguesia;-------------------------------  
i) Considerando o papel fundamental dos órgãos das Freguesias, que - com as suas 
atribuições próprias, ainda que limitadas e que se desejam ver alargadas - permitem o 
suporte mínimo na resposta de proximidade dos serviços públicos essenciais às 
comunidades locais, sobretudo nas freguesias rurais;-----------------------------------------------  
j) Considerando que o trabalho autárquico municipal assenta na cooperação com os órgãos 
das Freguesias, cooperação que se traduz, para além da partilha de muitos projetos 
concretos, na delegação de competências municipais nas Juntas de Freguesia, como forma 
de assegurar a qualidade e celeridade dos serviços prestados ao cidadão, tantas vezes diários 
e permanentes, de que são exemplo os transportes escolares, as pequenas obras de 
manutenção das escolas, a gestão do espaço urbano e dos cemitérios, o arranjo de caminhos, 
o apoio a idosos ou a dinamização desportiva e cultural; ------------------------------------------  
Por todas estas razões, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém delibera o 
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Manifestar a sua oposição ao modelo de reforma administrativa preconizado pela 
Lei 22/2012, bem como à subsequente extinção de Freguesias do Município de 
Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Propor à Assembleia Municipal a rejeição do modelo de reforma administrativa 
preconizado pela Lei 22/2012, bem como a subsequente extinção de Freguesias do 
Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: os constantes na proposta supra;---------------------------------  
De Direito: Alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Assunto: Lei 22/2012, 30 de 
maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Na última reunião da câmara municipal tivemos oportunidade de entregar uma tomada de 
posição sobre o assunto;---------------------------------------------------------------------------------  
- Nela manifestámos a nossa oposição à forma como se pretende extinguir freguesias;-------  
- O texto agora em discussão está em linha com a posição por nós assumida naquele 
documento; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Não se considera determinante qualquer alteração ao texto em discussão na medida em 
que o mesmo contém o essencial sobre o assunto; --------------------------------------------------  
VOTAMOS A FAVOR da presente proposta, na expectativa de que se venham a alcançar 
os melhores resultados, no que respeita à manutenção de todas as atuais freguesias do nosso 
Município.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão deste assunto, o Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD, observou que admitia a ideia de uma reforma administrativa do 
território e que pudesse haver alterações nas freguesias urbanas, sendo contra a extinção de 
freguesias rurais. Contudo, discordava da forma como esta questão foi colocada na lei, por 
considerar que se tratava de uma matéria muito delicada que mexe com a tradição e a 
história das freguesias e do território dos municípios, cujas populações e órgãos locais 
eleitos deveriam ter sido ouvidos, o que evitaria eventuais problemas que não surgiriam se o 
assunto fosse discutido desta forma.-------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
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ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 142/DEASS/2012 de 19/09/2012.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos, constantes do anexo I. ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 23.08.2012 e 20.09.2012 
relativa ao assunto em epígrafe, respeitante aos alunos constantes da tabela do anexo II, por 
motivo de alteração de escalão. ------------------------------------------------------------------------  
Três: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação e material escolar ao 
criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo do Ensino Básico, relativos a processos 
pendentes, constantes do anexo III. --------------------------------------------------------------------  
Quatro: Transferir para os Agrupamentos de Escolas, relativos a novos pedidos, reformas, 
e processos pendentes atrás previstos, as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas 
às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes nos 
anexos I, II e III a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 225,00€ (duzentos e 
vinte e cinco euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 25,00€ (vinte e cinco 
euros); Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 412,50€ (quatrocentos e doze euros 
e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo André 237,50€ (duzentos e trinta 
e sete euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 900,00€ (novecentos euros), 
documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e 
cinquenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião.------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; -------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro 
e Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo / 2012. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 29 – Nave 1, do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Sarah Maria da 
Conceição Costa, contribuinte nº 114 027 803, para desenvolvimento da atividade 
económica de comercio a retalho de produtos alimentares, CAE 47810, mediante o 
pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do 
Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na inf. nº 167/DDET/GAE/2012, anexa ao 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------------------  
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 12/DOGU/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, 
documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e 
sessenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA JOÃO RUIVO SOUSA ---------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de habitação social para alojamento temporário de família em 
situação social grave (profissional área da saúde) -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Casa Abrigo Para Vitimas de Violência Doméstica – São Vicente da 
Pereira – Ovar---------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.144/DEASS/2012, com o processo da Ação Social e Saúde n.º 
12/2012 – 21.2.3. -----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a cedência, a título gratuito, de um T1 no 2º andar esquerdo do 
Bloco C na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, correspondente à 
fração “E” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3107º, da freguesia de Santiago 
do Cacém, a Maria João Ruivo Sousa. ----------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar a minuta do Contrato de Comodato, a celebrar entre o Município de Santiago 
do Cacém e Maria João Ruivo Sousa, documento que é dado como reproduzidos na 
presente ata com o número cento e sessenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta 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. Trata-se de um pedido institucional, Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de Violência 
Doméstica. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Trata-se de um pedido para dar resposta a uma situação social grave de um profissional 
da saúde, com processo de mobilidade interna diferido para exercer funções no Hospital do 
Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------------------------------------  
4. A requerente possui estatuto de vítima, de acordo com o consagrado na Lei n.º 112/2009, 
de 16 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VERDES DESTINOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª.  
ASSUNTO: Receção provisória das obras de urbanização e redução da garantia 
bancária nº 72005433731 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, C.R.L , 
referentes ao loteamento nº 16/2007, em nome de Verdes Destinos Empreendimentos 
Imobiliários Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo. --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 16/2007, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha .------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a receção provisória das obras de urbanização e a redução da 
garantia bancária n.º 72005433731 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, 
C.R.L, com o valor inicial de 157 130,00€ (cento e cinquenta e sete mil, cento e trinta 
euros) e com o valor ainda cativo de 22.200,00 € ( vinte e dois mil e duzentos euros) 
ficando cativo o valor de  15 713,00  € (quinze mil setecentos e treze euros), ou seja 10% 
do montante total caucionado, o qual será libertado após a  receção definitiva das obras de 
urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das obras de infraestruturas 
foi prestada a garantia bancária n.º 72005433731 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da 
Costa Azul, C.R.L, com o valor inicial de 157 130,00€ (cento e cinquenta e sete mil, cento 
e trinta euros).---------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi aprovada em reunião de câmara de 19.08.2010, a redução da garantia bancária para o 
valor de 22 200,00€ (vinte e dois mil e duzentos euros).-------------------------------------------  
Através do requerimento n.º 2442 de 12.09.2012, foi solicitada a receção provisória das 
obras de urbanização do referido loteamento, por as mesmas se encontrarem concluídas. ---  
Verificou-se em vistoria efetuada em 31.07.2012 que as obras de urbanização que 
necessitavam de correção e as que estavam por realizar, se encontram executadas, conforme 
indicação dos serviços.--- -------------------------------------------------------------------------------  
Consta do processo carta da EDP, com referência, 564/10/DRCS de 02.06.2010 
mencionando ter procedido à receção provisória da instalação e certificado de Exploração 
da CERTIEL, de 10.11.2011.---------------------------------------------------------------------------  
Consta também do processo parecer da PT Comunicações, SA, com referência 
321/120735/10/AIN/NITU11, de 16.06.2010, referindo que poderá ser libertada a caução.--  
Consta igualmente certificado de inspeção de SETINSP certificando que a rede e ramal de 
distribuição de gás cumpre as normas técnicas e regulamentares aplicáveis e que foi sujeita 
aos ensaios e verificação regulamentares, não apresentando qualquer inconformidade. ------  
Relativamente à EEAR foi efetuada vistoria pela Divisão de Águas e Saneamento Básico, 
que verificou que a mesma já dispõe de descarga de superfície, que os cabos de sondas já 
estão fixados, para que não fiquem submersos e que foi instalada a grade para retenção de 
sólidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, na sequência do atrás referido, em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 e o artº 87 
do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que as obras 
de urbanização se encontram concluídas propõe-se a sua receção provisória e a redução da 
garantia bancária n.º 72005433731 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, 
C.R.L, com o valor ainda cativo de 22.200,00 € (vinte e dois mil e duzentos euros) para o 
valor de 15 713,00 € (quinze mil setecentos e treze euros), ou seja 10% do montante total 
caucionado, o qual será libertado após a receção definitiva das obras de urbanização.--------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal Zona de Atividades Mistas - Sul - Atribuição de 
lote”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.03-01/2012, do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM - Alienar o prédio designado por lote nº 6 do Loteamento Municipal da 
Zona de Atividades Mistas – Sul, inscrito sob o artigo matricial 4607º e descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 01768/010396, da freguesia de Santiago do 
Cacém, por acordo direto, à empresa  TransmissãoSado – Reparação de Caixas de 
Velocidade, Unipessoal Lda.. --------------------------------------------------------------------------  
DOIS - O lote com uma área de 400m², será alienado em regime de propriedade plena, pelo 
valor de 31.616,00€ (trinta e um mil seiscentos e dezasseis euros) e o pagamento será 
efetuado em duas prestações, uma de 30% do preço total do lote, como sinal, com a 
assinatura do Contrato Promessa de Compra e Venda, e outra de 70%, no ato de celebração 
da escritura de compra e venda. ------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda, documento que é 
dado como reproduzidos na presente ata com o número cento e sessenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------  
Ao abrigo do previsto na alínea f) nº 1 do artigo 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: “Loteamento Municipal Zona Industrial Ligeira l - Atribuição de lote”. --  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.03-02/2012, do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Vender o lote nº 11 do Loteamento Municipal da Zona Industrial 
Ligeira I, inscrito sob o artigo matricial 1959º e descrito na Conservatória do Registo 
Predial nº 00727/240697, da freguesia de Ermidas Sado, por acordo direto, a João Carlos 
Mendes Noronha Vieira Paulos. -----------------------------------------------------------------------  
DOIS - O lote com a área de 720,00m², será vendido em regime de propriedade plena, pelo 
valor de 9.172,80€ (nove mil cento e setenta e dois euros e oitenta cêntimos) e o pagamento 
será efetuado de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais 
do Município de Santiago do Cacém, 30% do preço total do lote, como sinal, com a 
assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que equivale a 
70%, no ato da escritura de compra e venda.---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda, documento que é 
dado como reproduzidos na presente ata com o número cento e sessenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------  
Ao abrigo do previsto na alínea f) nº 1 do artigo 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: HENRIQUE MIGUEL DE CARVALHO SOARES --------------------------  
ASSUNTO: Prorrogação de prazo de construção. ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André.----------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 01.01-05/DAGF/SAP/2009 do Serviço Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do prazo para a construção da habitação a erigir no 
lote nº 111 do Loteamento Municipal da Costa de Santo André, por um período de 3 anos. -  
FUNDAMENTOS: UM - Nos termos do nº 3 do artigo 13º do Regulamento Municipal de 
Alienação de Lotes de Terreno para Habitação. -----------------------------------------------------  
DOIS – De acordo com o solicitado pelo adquirente. ----------------------------------------------  
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 onze horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe de Divisão na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ------------  
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