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ATA NÚMERO DOZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E 
TREZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, 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, José António Alves Rosado, Óscar Domingues 
Ramos e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 
ordinária da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha. ------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze de 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha.----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------  
REUNIÃO COM O EMBAIXADOR DE CUBA EM PORTUGAL-------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu, no dia vinte e um do mês em curso, 
na Embaixada de Cuba, em Lisboa, com o Senhor Embaixador, a pedido do mesmo. 
Acrescentou que o Senhor Embaixador Eduardo González valorizou o Município de 
Santiago do Cacém pela forma como tratou o processo de integração dos médicos cubanos, 
o apoio na sua preparação para as provas de Português e todo o apoio logístico que lhes tem 
sido dado no sentido de tornar confortável a sua estadia no Município. ------------------------  
Mais informou que os médicos cubanos estão a dar o melhor que podem e sabem, com 
muitas horas de trabalho, para responder às necessidades dos utentes, nos municípios onde 
foram colocados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que nos municípios, no interior do Alentejo e Algarve, os médicos foram 
encontrar pessoas com patologias que se prolongam no tempo, devido à falta de Cuidados 
Primários de Saúde, e muitos que recorrem à automedicação. ------------------------------------  
O Senhor Embaixador referiu ainda a sua disponibilidade, para apoiar iniciativas de caráter 
cultural que o Município pretenda realizar. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL PARA A GESTÃO DAS 
ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO – AMGAP-----------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve lugar, em Beja, no dia vinte e dois do mês em 
curso, a Assembleia Geral da AMGAP, com a presença da maioria dos presidentes das 
vinte e uma câmaras municipais do Alentejo que integram aquele Associação, onde foi 
apreciado o assunto relativo à intenção, da empresa Águas de Portugal e do Governo, de 
fusão dos cinco sistemas de abastecimento e tratamento de águas do País, nomeadamente a 
fusão do Sistema de Águas Públicas do Alentejo (21 municípios) com o Sistema de Águas 
Públicas do Algarve (dezasseis municípios) e parte das Águas de Santo André 
(abastecimento e tratamento de águas, em baixa). Acrescentou que o Senhor Presidente da 
AMGAP informou que os municípios do Algarve não concordam com a fusão, da qual iria 
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obter ganhos irrelevantes resultantes de uma ligeira redução dos preços da água e uma 
subida nos afluentes. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que com as fusões dos sistemas o mecanismo de gestão da água ficaria, no seu 
todo, nas mãos das Águas de Portugal, criando assim condições, para uma possível 
privatização da mesma.----------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que também os municípios do Alentejo integrados na AMGAP se 
manifestaram contra a fusão dos sistemas, pelo que, vão continuar a insistir com a Senhora 
Ministra da Agricultura, no sentido de lhes ser concedida uma audiência, a qual solicitaram, 
há muitos meses, para discutirem este assunto. ------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, com a fusão pretendida pelo Governo e a empresa Águas de Portugal, os 
municípios do Alentejo que detém quarenta e nove por cento do capital no sistema atual, no 
novo sistema passariam a ter uma participação de dezanove por cento, o que se traduziria 
num grande desequilíbrio na gestão do mesmo. -----------------------------------------------------  
Referiu também que o sistema de gestão das águas do Algarve é deficitário e tem muitos 
problemas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à inclusão das Águas de Santo André no sistema, considerou que, se o 
Governo a pretende fazer, deverá incluir também o tratamento da água, em alta, e afluentes, 
dado que são estes os serviços rentáveis. -------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que este processo irá ter outros desenvolvimentos, mas a decisão dos 
municípios é de não aceitação deste modelo. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSEMBLEIA GERAL DO PÓLO TURISMO DO ALENTEJO LITORAL------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte e sete do mês em 
curso, aquela Assembleia Geral, para aprovar as contas de dois mil e doze e discussão do 
novo modelo territorial das áreas de Turismo do País, o que levará à extinção dos pólos, os 
quais serão integrados numa única entidade.---------------------------------------------------------  
Mais informou que numa reunião informal, a qual teve lugar antes daquela Assembleia 
Geral, com a presença do atual Presidente do Pólo do Alentejo Litoral, Carlos Beato, e o 
atual Presidente do Turismo do Alentejo, Ceia da Silva, o qual será candidato à futura 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, este assumiu, caso seja eleito, o seguinte 
compromisso: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1º Aceitar a indicação de um elemento proposto pelos cinco presidentes das câmaras 
municipais que integram o Pólo do Turismo do Alentejo Litoral, para a redação dos 
estatutos da futura Entidade Regional de Turismo; -------------------------------------------------  
2º A criação de uma delegação da ERTA no Alentejo Litoral, sediada em Grândola, 
aproveitando as instalações existentes.----------------------------------------------------------------  
3º Acautelar o posto de trabalho da atual funcionária do Pólo do Alentejo Litoral. ------------  
4º Dar continuidade à Marca Alentejo, sem abandonar a submarca da Costa Alentejana. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
Valor de ingressos para o concerto de Marco Rodrigues --------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
março do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 477.279,70 € (quatrocentos e setenta e sete mil 
duzentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos). -----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 318.249,27 € (trezentos e dezoito mil duzentos e 
quarenta e nove euros e vinte e sete cêntimos)-------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Treze/Dois 
Mil e Dezasseis.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número sessenta, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, 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: Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e um, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, 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: Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e dois, 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. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e da Senhora 
Vereadora Margarida Santos, 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: CRISTINA MARIA CARVALHO MIGUEL e RUI MIGUEL SIMÕES 
MARGARIDA. ------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de loteamento n.º 8/2012, em nome de Cristina 
Maria Carvalho Miguel e Rui Miguel Simões Margarida, Foros do Guadiana, lote 2 – 
Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros do Guadiana, rua do Porto de Sines, lote 2, Santo André. ---------  
REFERÊNCIA: Processo nº 8/2012 datado de 29/11/2012 em nome de Cristina Maria 
Carvalho Miguel e Rui Miguel Simões Margarida. -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente . ------------------------------------------------------------  
 PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 8/2012, para o lote 2, Foros do 
Guadiana, rua do Porto de Sines, lote 2, freguesia de Santo André, prédio descrito na 
conservatória do registo predial sob o n.º 3997/20070814, e inscrito na matriz predial 
urbana sob o n.º 6456 , da freguesia de Santo André.-----------------------------------------------  
A operação consiste na alteração do polígono de implantação, visando a adequação do 
mesmo a alterações a apresentar relativas à construção de moradia unifamiliar (construção 
de anexo em cave), conforme memória descritiva e planta síntese, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número sessenta e três, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Dec. Lei 555/99, de 16/12, na sua 
atual redação, e artigo 17.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, foram 
notificados os proprietários dos restantes lotes para efeitos de pronúncia, sem que tenha 
havido oposição por parte dos mesmos. --------------------------------------------------------------  
Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º e 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PAULA MARIA LOBATO PESTANA PEREIRA, ANA CLÁUDIA 
VICENTE FIGUEIRA DA SILVA E CÁTIA DIOGO COELHO---------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação – Renovação do Contrato de Arrendamento. ------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-01/2007 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 as Senhoras Paula Maria Lobato Pestana Pereira, Ana 
Cláudia Vicente Figueira da Silva e Cátia Diogo Coelho, em 02 de março de 2009, referente 
à fração autónoma designada pela letra “D”, correspondente ao rés do chão D, Bloco B, e de 
1/22 avos da fração “R”, do artigo 5 987º, do prédio urbano sito no Bairro do Pinhal, Zona 
C, em Vila Nova de Santo André, até ao dia 30 de abril de 2014. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de técnicos 
de saúde no concelho de Santiago do Cacém.--------------------------------------------------------  
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---------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2012/2013 -  1º 
Ciclo do Ensino Básico---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
34/DEASS/2013 de 20.02.2013. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE:  Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para  os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado 1.012,00 € (mil e doze euros); Agrupamento 
de Escolas de Cercal do Alentejo 709,00 € (setecentos e nove euros); Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém 1.874,00 € (mil oitocentos e setenta e quatro euros) e 
Agrupamento de Escolas de Santo André 1.490,00 € (mil quatrocentos e noventa euros), 
sendo o valor total de: 5.085,00 € (cinco mil e oitenta e cinco euros), documento que é 
dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e quatro, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------  
Dois – que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 
relativas à aquisição do referido material até 28 de junho de 2013. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: - artigo 19 º do Decreto – Lei nº159/99, de 14 de setembro; -------------  
- dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para 
as escolas do 1º ciclo do ensino básico. --------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado e de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2013, informação nº 55/DEASS/2013 de 14/03/2013. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo, relativos a novos 
pedidos, constantes do anexo I, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e cinco, 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 de Escolas na sequência dos novos pedidos as 
verbas para livros e/ou material escolar, destinadas à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 
1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de 
Alvalade Sado 75,00€ (setenta e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 
12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 87,50€ (oitenta e sete 
euros e cinquenta cêntimos).--------------------------------------------------------------------------  
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,  
Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acordo de Depósito de Documentação entre a Associação Centro da 
Terra e o Município de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 7/33.1/DCD/AMBA/2011 da Divisão de Cultura e Desporto. 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Acordo de Depósito de documentação entre a 
Associação Centro da Terra e o Município de Santiago do Cacém, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número sessenta e seis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Associação Centro da Terra é proprietária do conjunto de 
documentos que pretende depositar na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca. ------------  
2. Ao abrigo da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro e da Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro de 2007.------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Venda à consignação de livros das editoras Civilização e Leya---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 1/38.1.26/DCD/SMBA/2013 da Divisão de Cultura e Desporto. ----  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a venda à consignação dos livros das editoras Civilização e Leya, 
a realizar no mês de abril na Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal, no âmbito da 8ª 
edição dos Contos Traquinas, atividade que comemora anualmente o Dia Internacional do 
Livro Infantil. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar os preços de venda ao público dos livros mencionados no número anterior, e 
constantes de lista, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A venda de livros das editoras Civilização e Leya, na Biblioteca 
Municipal Manuel José do Tojal, integra a exposição de ilustração “Contos Tradicionais” 
da autoria de Maria João Lopes. Esta exposição insere-se na 8ª edição dos Contos Traquinas 
e tem por objetivo proporcionar um diálogo completo entre espectadores, livros e autores, 
revelando a importância da ilustração no livro infantil. --------------------------------------------  
2. ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na 
redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingressos para o concerto de Marco Rodrigues ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 08 /DCD/AMAC/2013 da Divisão de Cultura e 
Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os valores de 8.00 € para ingressos. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio.----------------  
De Direito: Artº 64 nº 1 alínea j) da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 janeiro. ----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dez 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 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 

 


