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ACTA NÚMERO VINTE E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE JUNHO DE DOIS 
MIL E OITO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e 
Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião 
ordinária da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Pedro do Ó Ramos e Manuel Mourão. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Pedro do Ó Ramos e Manuel Mourão.-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------ 
AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
João Sousa, o qual começou por colocar o assunto relativo à demolição de um apoio de 
praia na Fonte do Cortiço, cujos restos ficaram espalhados no local, alguns dos quais já 
retirados por voluntários. -------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu também a questão de algumas árvores plantadas nos passeios da Cidade de Vila 
Nova de Santo André, nomeadamente gravílias, as quais, devido ao seu grande porte, 
danificam o piso e, por vezes, caem pernadas que põem em perigo pessoas e bens. ----------- 
Acrescentou que numa outra ocasião em que veio à reunião da Câmara Municipal colocar 
este assunto, foi informado que algumas daquelas árvores iam ser cortadas, em Maio, para 
serem substituídas por outras, o que, na sua opinião, seria um erro se a Câmara Municipal o 
tivesse feito naquele mês, quando as mesmas estão em flor, o que teria motivado uma 
reacção negativa por parte das entidades e pessoas ligadas às questões ambientais. ----------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que a decisão relativa ao corte das árvores 
(gravílias) está tomada e que em breve será concretizada. ----------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que no ano anterior o ICN-B – Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, informou a Câmara Municipal sobre o incumprimento do 
contrato de concessão por parte do concessionário do apoio de praia na Fonte do Cortiço, 
nomeadamente no referente a pagamentos, aos nadadores salvadores e ao tratamento 
diferenciado dos clientes.-------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que o facto do apoio de praia não funcionar em condições levou a que não 
fosse atribuída a “bandeira azul” à praia da Fonte do Cortiço, dado que esta é uma condição 
determinante para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------ 
Mais informou que, perante a situação criada, o ICN-B tomou Posse Administrativa 
daquele equipamento e deverá abrir novo concurso para a sua concessão, no sentido da 
rápida resolução do problema do apoio àquela praia. ----------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que o ICN-B só solicitou apoio à Câmara 
Municipal para limpeza daquele espaço, na semana passada, o que será feito em breve. ----- 
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Mais informou que a abertura da época balnear está prevista para o final do mês em curso, e 
que já foram contratados os nadadores salvadores para aquela praia. ---------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor João Sousa referiu que aquando da requalificação da Costa de Santo André, foi 
demolida uma cabana de pescadores, a qual, em sua opinião, devia ter sido preservada, 
porque era representativa da história daquele lugar.------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal decidiu desmantelar aquela cabana, 
há cerca de dez anos, porque foi comprovado pelos Técnicos do Património que a mesma 
estava completamente desvirtuada relativamente ao que se pode considerar uma cabana 
típica de pescadores, dado que, no seu interior havia paredes em alvenaria e outros 
elementos que não correspondiam aos usos e costumes tradicionais. ---------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SANTIAGRO 2008 – ACONTECIMENTOS E ESCLARECIMENTOS ------------------ 
O Senhor João Sousa leu o conteúdo do seu blogue, onde se referiu aos acontecimentos na 
Santiagro, a queda da bancada, que considerou dramáticos e que podiam ter sido trágicos, 
devido, na sua opinião, à incompetência dos organizadores daquela Feira. Acrescentou que 
critica também o facto do Senhor Presidente ter dito à comunicação social que a obra não 
estava licenciada pela Câmara Municipal, por considerar que a mesma devia ter sido 
fiscalizada pelos Serviços da Autarquia. Mais referiu que algumas viaturas estavam mal 
estacionadas, por falta de parqueamento, impedindo o acesso das viaturas de socorro, e que 
agora se tenta passar a responsabilidade dos acontecimentos de uns para os outros.----------- 
Considerou ainda que é preciso haver mudanças na Câmara Municipal, porque a mesma 
não pode negligenciar a abertura de uma Feira, quando dispõe de técnicos para proceder à 
devida fiscalização, evitando acidentes desta natureza. Acrescentou que todos ficam 
prejudicados com este acontecimento, porque são os munícipes que vão pagar os prejuízos. 
O Senhor Presidente referiu que não iria comentar o conteúdo dos blogues, até porque não 
dispõe de tempo para os consultar.--------------------------------------------------------------------- 
Sobre os acontecimentos na Santiagro, passou a ler o conteúdo da Nota de Imprensa que, 
ontem, foi remetida para os órgãos de comunicação social e que, hoje, será presente à 
Câmara Municipal, para conhecimento (a qual será reproduzida na integra, na Ordem do 
Dia), onde se esclarece nomeadamente que “... –O NEGDAL, por ser concessionário de um 
serviço público e porque estava a prosseguir o objectivo da concessão (realizava a Feira 
Santiagro), estava dispensado de licenciar o recinto improvisado, nos termos conjugados 
dos artigos 24º do Dec-lei 309/02, de 16/12 e alínea e) do nº 1 do artº 7º do Dec-lei 555/99, 
de 16/12, na redacção vigente. Decorre daqui o facto de não ter sido solicitado à Câmara 
Municipal qualquer pedido de licenciamento, procedimento que era dispensável.”------------ 
Mais esclareceu que ao responder à questão concreta colocada pela comunicação social 
sobre o licenciamento do recinto, se limitou a cumprir com o dever da verdade, ao informar 
que o mesmo não estava licenciado, porque, de facto, não carecia de licença. Ao contrário 
do que se passou com o espectáculo da tourada, o qual se realizou fora daquele recinto, cuja 
empresa promotora veio requerer o licenciamento à Câmara Municipal, tendo sido 
efectuada a competente vistoria por técnicos da Autarquia.---------------------------------------- 
Acrescentou que esta é uma matéria de grande delicadeza, e informou que o NEGDAL 
accionou de imediato os seguros contratados para cobertura dos danos, tendo sido efectuada 
a peritagem para apuramento das causas dos factos ocorridos, as quais foram analisadas 
pela Câmara Municipal, como foi referido na Nota de Imprensa.--------------------------------- 
Mais informou que a Protecção Civil tomou as medidas de emergência necessárias para 
socorrer os acidentados, e que a Câmara Municipal foi junto dos mesmos para se inteirar do 
seu estado de saúde e acompanhou as acções desenvolvidas para fazer face à situação. ------ 
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Concluiu referindo que estes são os factos reais, porque muitas questões levantadas, 
posteriomente, sobre o acontecido, são do domínio da especulação. Acrescentou que a 
Câmara Municipal assume as suas responsabilidades e que recebeu criticas relativamente a 
algumas questões, mas recebeu também muita solidariedade. ------------------------------------- 
O Senhor João Sousa referiu que, na sua opinião, o que deu origem à especulação foi o 
facto do Senhor Presidente não ter esclarecido, na comunicação social, as razões do não 
licenciamento daquele recinto. ------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que, quando se responde em directo 
aos órgãos de comunicação social e no momento dos acontecimentos, nem sempre é 
possível pensar devidamente naquilo que se diz. Acrescentou que a questão colocada pela 
imprensa foi no sentido de saber se estavam asseguradas as condições de segurança naquela 
Feira, e que compreende que o Senhor Presidente, com o intuito de proteger a Câmara 
Municipal, tenha dito que o espectáculo não estava licenciado, o que considerou ser só uma 
meia verdade dado que não explicou que o mesmo não carecia de licença da Câmara 
Municipal, daí as reacções que se seguiram. --------------------------------------------------------- 
Mais referiu que o que aconteceu naquela Feira podia ter originado uma grande tragédia, 
pelo que, todos estão preocupados em apurar responsabilidades. -------------------------------- 
Acrescentou que a Câmara Municipal tem investido de forma significativa naquela Feira, e 
que as pessoas quando a visitam confiam que estão garantidas todas as condições de 
segurança, ficando abaladas com a informação de que a mesma não estava licenciada.------- 
Referiu ainda que, agora, o que é preciso discutir é de que modo se vai actuar no futuro para 
garantir a continuidade da Feira, tendo em conta o grande esforço que tem vindo a ser feito 
para a sua projecção. Acrescentou que se deve ter em conta que o espaço em causa não tem 
condições para aquele tipo de espectáculos, porque pôde verificar que o mesmo não 
comportava o número de pessoas que, naquela noite, queriam assistir ao espectáculo 
programado, e que, para além do que sucedeu com a bancada, havia outros perigos 
potencias no recinto nomeadamente, o corredor entre as traseiras do palco e os restaurantes, 
o espaço exíguo no lado oposto à bancada, a vedação junto ao picadeiro, com baias 
metálicas pouco resistentes e unidas com braçadeiras de plástico, sobre a qual as pessoas 
saltavam com facilidade, excedendo a lotação do espaço. Situação que já se tinha verificado 
na noite anterior na tenda montada para a noite de fados. Pelo que, considerou que será de 
equacionar a possibilidade de encontrar um espaço fora da Cidade, com bons acessos e 
parqueamento, para permitir a circulação das ambulâncias, em caso de necessidade. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir deste momento, eram dez horas e trinta minutos, verificou-se a ausência do 
Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: ------------------------------ 
- Acidente Ocorrido na Feira Santiagro 2008 – Esclarecimento ------------------------------ 
- Voto de Louvor aos intervenientes no socorro na SANTIAGRO 2008 -------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de Junho 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 906.386,65 € (novecentos e seis mil trezentos e oitenta 
e seis euros e sessenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 463.398,28 € (quatrocentos e sessenta e três mil 
trezentos e noventa e oito euros e vinte e oito cêntimos). ------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Cessação de Funções do Presidente da Direcção --------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Presidente da Direcção do Futebol 
Clube Alvaladense a informar da cessação de funções enquanto dirigente do Clube e a 
agradecer à Câmara Municipal a atenção prestada para o bom funcionamento do Clube.----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LUSA – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A ----------------- 
ASSUNTO: Manifestação em Santiago de Compostela “Pelo direito de vivermos em 
galego”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da notícia publicada pela Lusa – Agência de Notícias de 
Portugal, S.A em 20/05/2008, relativamente ao assunto em epígrafe.---------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Acidente Ocorrido na Feira Santiagro 2008 – Esclarecimento---------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicação e Imagem------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da nota de imprensa enviada pela Câmara Municipal em 
04/06/2008 aos órgãos de comunicação social relativamente ao assunto em epígrafe. -------- 
“NOTA DE IMPRENSA ------------------------------------------------------------------------------ 
Esclarecimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém-------------------------------- 
No seguimento de uma cuidadosa análise jurídica, contratual e pericial acerca da definição 
das responsabilidades na ocorrência dos lamentáveis acontecimentos no passado dia 31 de 
Maio, no Parque de Feiras e Exposições, no decurso da Santiagro, a Câmara Municipal 
entende manifestar a seguinte avaliação:-------------------------------------------------------------- 
- Por escritura pública de 10/12/2003, o Município de Santiago do Cacém concessionou à 
sociedade por quotas NEGDAL, o Parque Municipal de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém. O NEGDAL é uma empresa constituída pela Associação de Agricultores do Litoral 
Alentejano, Associação de Jovens Agricultores, Centro Equestre de Santo André, 
Município de Santiago do Cacém e SAGRAN.------------------------------------------------------ 
- O NEGDAL, por ser concessionário de um serviço público e porque estava a prosseguir o 
objecto da concessão (realizava a Feira Santiagro), estava dispensado de licenciar o 
recinto improvisado, nos termos conjugados dos artigos 24º do Dec- lei 309/02 de 16/12 e 
alínea e) do nº1 do art. 7º do Dec-Lei 555/99 de 16/12, na redacção vigente. Decorre daqui 
o facto de não ter sido solicitado à Câmara Municipal qualquer pedido de licenciamento, 
procedimento que era dispensável.--------------------------------------------------------------------- 
- Da análise dos factos, a Câmara Municipal apurou o seguinte:---------------------------------- 
a) Por contrato celebrado em 16/4/2008, entre a Megalqueva e o NEGDAL, a primeira 
obrigou-se a produzir determinados espectáculos, naquela Feira, providenciando os 
meios técnicos, logísticos e humanos para as representações. --------------------------------- 
b) Decorrendo do contratualizado, entre o NEGDAL e a Megalqueva, esta última 
instalou e pôs em funcionamento a bancada onde ocorreu o acidente, competindo-lhe 
observar, na instalação, as regras técnicas e de segurança previstas na lei.---------------- 
- O NEGDAL, como organizador do evento, actuou imediatamente após o acidente – como 
era seu dever - chamando a Seguradora para a qual havia transferido a sua responsabilidade, 
independentemente de avaliar, naquele momento, quais as causas do acidente e a quem 
seriam imputáveis.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Seguradora, por sua vez, fez uma peritagem ao local do acidente, constando do 
relatório, a seguinte conclusão do respectivo perito: --------------------------------------------- 
 “A estrutura deveria ter por bases nivelamento e simultaneamente dimensão nos 
apoios para que as cargas a distribuir ao terreno fossem mais pequenas, na ordem dos 
2 Kg/cm2 (…) A estrutura não tinha qualquer contraventamento”. ------------------------- 
- Assim, em nosso entendimento a actuação do NEGDAL não é passível de qualquer 
censura, bem como não pode, em nenhum caso, ser-lhe imputado qualquer 
responsabilidade pelo acidente. ---------------------------------------------------------------------- 
- Importa referir que, em nenhum caso, a Câmara Municipal estava obrigada a realizar 
vistoria ao recinto improvisado. De acordo com o nº6 do art. 19º do Dec-lei 309/2002, as 
Câmaras Municipais podem usar de faculdade de vistoriar os recintos improvisados, quando 
estes são objecto de obrigatoriedade pedido de licenciamento, o que não é o caso, como 
atrás se explicitou.---------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém renova o seu louvor a todos os bombeiros das 
diversas corporações que prontamente responderam ao socorro e emergência médica, bem 
como ao Hospital do Litoral Alentejano e a todos os seus profissionais que deram uma 
resposta exemplar de rapidez e profissionalismo naqueles difíceis momentos, endereçando 
votos de melhorias rápidas aos acidentados que ainda se encontram em convalescença”. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Voto de Louvor aos intervenientes no socorro na SANTIAGRO 2008------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dez, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Agradecer e conceder um voto de louvor a todos os Socorristas, Bombeiros e 
respectivas Corporações de Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo, Santo André, Alvalade, 
Sines, Grândola e Alcácer do Sal, bem como os Profissionais de Saúde do Hospital do 
Litoral Alentejano, INEM e Forças de Segurança que intervieram nesta operação de 
socorro, pela ajuda pronta, profissionalismo e dedicação demonstrados na operação de 
socorro levada a cabo na noite de 31 de Maio, na SANTIAGRO. -------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na noite de 31 de Maio de 2008, na Santiagro, ruiu uma bancada 
amovível durante um festival “Country – rodeo”---------------------------------------------------- 
Accionados os meios de primeira intervenção, intervieram prontamente as corporações de 
bombeiros de Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo, Santo André, Alvalade, Sines, 
Grândola e Alcácer do Sal, num total de 59 elementos, 25 ambulâncias, 2 viaturas VMER, 
1 SIV e um helicóptero. --------------------------------------------------------------------------------- 
A prontidão e eficácia dos meios permitiu a evacuação de todos os feridos – num total de 35 
– num período aproximado de 25 minutos, sem que o pânico se instalasse.--------------------- 
Os feridos, na sua totalidade com situações ligeiras, foram prontamente atendidos no 
Hospital do Litoral Alentejano, tendo ocorrido o encaminhamento de três grávidas, sem 
ferimentos, para o Hospital de Setúbal, por forma a permitir um atendimento especializado, 
cuja valência não existe no Hospital do Litoral Alentejano. --------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamento ------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.000 € (seis mil euros), 
para compra de equipamento de primeira intervenção e protecção individual.------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 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: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamento ------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.000 € (seis mil euros), 
para compra de equipamento de primeira intervenção e protecção individual.------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua. --------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 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: Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e oito 
dois mil e onze-------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil 
e oito dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e vinte e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo.-------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e oito/dois 
mil e onze à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme o disposto na Alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e uma abstenção da Senhora 
Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Primeira Revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito dois mil e 
onze--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a Primeira Revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
oito dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e vinte e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo.-------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a Primeira Revisão às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito/dois mil e 
onze à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme o disposto na Alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e uma abstenção da Senhora 
Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de dois mil e oito. ---- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de dois mil 
e oito, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
vinte e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de dois mil e oito à 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Conforme disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e uma abstenção da Senhora 
Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
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ASSUNTO: Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) entre a Receita 
Correntes e de Capital --------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira de 
2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Definir uma percentagem de 65% do Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(FEF) para o valor a transferir como transferência corrente no ano de 2009.-------------------- 
2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a forte pressão sobre as despesas correntes.---------- 
2. De acordo com o nº 3 do artigo 25º da Lei nº 2/2007, de 15 de Fevereiro. ------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Um voto contra da Senhora 
Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. --------------------------------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia declarou que 
o seu sentido de voto tem a ver com o facto da proposta prenunciar o aumento das despesas, 
situação que sempre considerou preocupante e que levou os eleitos do PS a votarem contra 
o orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA MARGARIDA BOIÃO GAMITO ------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém (Abril 2008) ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.56/BMSC/2008 da Divisão Sócio Cultural ----------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOÃO LUÍS VILHENA FERNANDES ------------------------------------------ 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém (Abril 2008) ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.55/BMSC/2008 da Divisão Sócio Cultural  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Proposta de Alteração do Regulamento Municipal do Serviço de 
Abastecimento de Água -------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo onze de dois mil e oito da Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar as alterações ao Regulamento do Serviço de Abastecimento de 
Água do Município de Santiago do Cacém descritas na informação número cento e vinte e 
seis de dois mil e oito da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico constante do processo 
em referência e submeter a proposta à discussão pública, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e trinta e dois, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Para efeito de adequação do Regulamento Municipal do Serviço de 
Abastecimento de Água do Município de Santiago do Cacém à legislação vigente, 
designadamente ao Decreto-Lei 100/2007 de 02 de Abril, que altera e republica o Decreto-
Lei nº 195/99 de 08 de Junho, que proíbe a cobrança de cauções, bem como de clarificação 
de alguns dispositivos do regulamento com vista a não permitir interpretações inadequadas 
de aspectos ligados à Lei 12/2008 de 26 de Fevereiro que altera e republica a Lei 23/96 de 
26 de Julho, que estabelece mecanismos de protecção dos utentes dos serviços essenciais. 
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 15/DGU/SAU, de dois mil e oito, 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 acta com o número cento e trinta e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AGILTRATA, LDA ------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
31/2007 sito em Charra – Pinheiro da Carapinha , Santiago do Cacém, em nome de 
Agiltrata Lda--------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Charra – Pinheiro da Carapinha - Santiago do Cacém.--------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 31/2007 da Divisão de Gestão Urbanística ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
31/2007, sito em Charra -Pinheiro da Carapinha, Santiago do Cacém, a levar a efeito sobre 
os prédios descritos na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
02165/090999 e 2759/20070418 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1.672º e 
inscrito na Matriz Predial rústica sob o artigo 277 secção L respectivamente, no qual se 
prevê a constituição de quarenta e dois lotes, sendo quarenta e um destinados a habitação e 
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um destinado a indústria, conforme planta síntese e memória descritiva anexas, sendo o 
valor de T.M.U. e compensações urbanísticas a calcular aquando do licenciamento.---------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) na sede do Município e na 
Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, de 8 e de 15 
dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA MARIA DE ERMIDAS SADO -- 
ASSUNTO: Alteração do uso a que se destina o lote n.º 16 da ZIL 3, Exp. II _Ermidas 
Sado -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.09-01/2004 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a alteração da utilização a que se destina o lote identificado pelo 
n.º 16, sito na ZIL 3, Exp. II em Ermidas Sado, inscrito na matriz sob o artigo 2 052º e 
descrito na CRP de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 00921/031000, da freguesia de 
Ermidas Sado, cedido à Comissão de Festas de Santa Maria de Ermidas Sado, por escritura 
pública lavrada em 19 de Fevereiro de 2004, passando o mesmo a destinar-se à construção 
da sede da referida Associação e a Armazém.-------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com o solicitado pela requerente. ---------------------------- 
2- Em 21 de Janeiro de 2008, foi deliberado em reunião de câmara atribuir o lote n.º 16 da 
ZIL 3, Exp.II em Ermidas Sado, em propriedade plena a título gratuito.------------------------- 
3- Era condição de cedência do lote, este destinar-se exclusivamente à construção de um 
armazém para guarda de materiais pertença da referida Associação, não sendo possível a 
sua transmissão por qualquer meio, sem autorização do Município. ----------------------------- 
4- Nos termos do disposto na alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para atribuição de 10 Lotes em Ermidas / Lista 
Classificativa Definitiva ------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 73/DOTP/STH/08 de trinta de Maio de dois mil e oito ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Na sequência da Deliberação de Câmara de 08/05/2008, que aprovou a Lista 
Classificativa Provisória, para a atribuição de 10 lotes através do Concurso Público em 
Ermidas e decorrido o prazo que os munícipes dispunham para se pronunciarem em sede de 
audiência previa, propõe-se a aprovação da Lista Classificativa Definitiva. -------------------- 
Lista Definitiva para atribuição de 10 lotes na Freguesia de Ermidas ---------------------- 
1º Paulo Jorge Serrador Lopes-------------------------------------------------------------------------- 
2º Pedro Manuel Neves Palmeiro ---------------------------------------------------------------------- 
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3º Celso Manuel Costa Silva---------------------------------------------------------------------------- 
4º Pedro Tiago Sequeira da Silva ---------------------------------------------------------------------- 
5º Therry Pereira Angélica (Sorteio) ------------------------------------------------------------------ 
6º Catarina Isabel Lourenço Palma (Sorteio) -------------------------------------------------------- 
A classificação entre Thierry Pereira Angélica e Carina Isabel Lourenço da Palma é 
exactamente igual pelo que se deverá proceder a sorteio para a obtenção da posição correcta 
de lugar na lista. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
7º António Filipe da Costa Pereira--------------------------------------------------------------------- 
8º Helena do Carmo Viegas Lança da Silva ---------------------------------------------------------- 
9º Vera Lúcia Sobral Pereira Mateus Ventura-------------------------------------------------------- 
10º Patrícia Alexandra da Cruz Sobral ---------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Os lotes poderão ser atribuídos por Concurso, nos termos do nº 2 do 
artigo 235º da Constituição da República Portuguesa, do nº 3 do artº 5º alínea c) e do nº 1 
do artº 29º do Decreto Lei 794/76, de 5 de Novembro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Lei nº 313/80 de 19 de Agosto e da alínea f) do nº 1 do artigo 64º do Decreto Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA RITA NUNES--------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Apoio para recuperação de habitação --------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Sebastião Sobral Figueira, nº 81 Cercal do Alentejo------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número 111/DEASS/SASS/2008, com o processo número 
12/06-24.1.2/1 do Serviço de Acção Social e Saúde. ----------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Apoiar a D. Maria Rita Nunes, com materiais de construção, para elevação 
de paredes (I) Alvenarias, arranjo da cobertura (II), e pintura (III) no valor de 371,00 € 
(trezentos e setenta e um euros), para arranjo de habitação.---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Trata-se de uma requerente idosa, doente, e com fracos recursos 
económicos pelo que sem o apoio desta autarquia não consegue fazer face à realização da 
sua habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto de Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais 
do Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de 12 de Junho de 2008.------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Formação profissional para motoristas de Transportes Colectivos de 
Crianças --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO: 1. da reunião realizada no dia 14 de Maio entre as 20:30 h 
e as 23:00 h na sala de Sessões da Câmara Municipal, entre o Senhor Vereador das 
Actividades Económicas e Turismo, representantes da ANTRAL – Associação Nacional 
dos Transportadores em Automóveis Ligeiros e empresas que desenvolvem actividade 
económica de transporte publico de aluguer em automóveis Ligeiros de passageiros – 
Transporte em táxi no concelho, na qual foi abordada a temática da formação profissional 
obrigatória para o transporte colectivo de crianças; ------------------------------------------------- 
2. que na referida reunião participaram 29 empresas que desenvolvem actividade económica 
de transporte público de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros – transporte em táxi 
no concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. da realização do projecto formativo profissional de transporte colectivo de crianças, 
organizado pelo Gabinete de Apoio ao Empresário em colaboração com a ANTRAL, para 
os empresários que desenvolvem actividade económica de transporte público de aluguer em 
automóveis ligeiros de passageiros – Transporte em táxi no concelho, no período de 30 de 
Maio a 20 de Junho, conforme documento anexo; -------------------------------------------------- 
4. do número de participantes no referido projecto formativo que totaliza 23 empresas em 
actividades no concelho;--------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Considerando as competências da DDET/GAE, artigos 55º e 56º do 
regulamento de Serviços Municipais, no âmbito de organização de seminários, palestras e / 
ou outros direccionados para as actividades económicas; ------------------------------------------ 
2. De acordo com as informações 43/GAE/DDET/2008 e 52/GAE/DDET/2008 anexas ao 
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da 
Lei cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas dez horas e cinquenta e cinco minutos. -------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente 
e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


