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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE ---------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 acta número vinte e 
quatro de reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador José Rosado, por não ter estado presente na reunião. --------------------------------------   
---------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: --------------------------------------  
- Autorização prévia prevista na Lei dos Compromissos (art. 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho) 
- Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Pedido de Suspensão 
A proposta foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
--------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO ---------------------------------  
ASSUNTO: Moção sobre a Saúde na Freguesia de Ermidas Sado ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da moção enviada pela Junta de Freguesia de Ermidas Sado 
ao Senhor Ministro da Saúde, sobre o assunto em epígrafe. ------------------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – 
ANMP---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses ------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ------------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO que se encontra agendado o XX Congresso Extraordinário da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses para o próximo dia 29 de Setembro, pelas 
11.00 horas, no Centro de Exposições em Santarém, conforme circular nº 87/2012 remetida 
pela ANMP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Autorização prévia prevista na Lei dos Compromissos (art. 6.º, n.º 1, alínea 
c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de Junho) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 14 de Junho de 2012; ----  
Dois – Submeter à Assembleia Municipal a autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais nos casos seguintes:---------------------------------------------------------  
a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------------------  
Três - O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se a todas as assunções de 
compromissos, desde que respeitadas as condições constantes do n.º 2, já assumidas, a 
assumir ou que tenham produzido efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2012, nos termos da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho.---------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O disposto no art. 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a 
encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção 
de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode 
ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -------------------  
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ---------------------------  
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------------------  
A alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 
no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
Junho estabelece-se que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. ---------------  
No momento da aprovação das Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, não se 
encontrava em vigor a supracitada legislação, verificando-se a necessidade de solicitar a 
referida autorização prévia à Assembleia Municipal, por motivos de simplificação e celeridade 
processuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro e 
do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho.--------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Pedido de Suspensão -  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação setenta e sete de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.-  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovação da suspensão dos trabalhos da empreitada em referência por mais 
20 dias, prevendo-se o término da suspensão para o dia 23.07.2012. -------------------------------  
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 FUNDAMENTOS: Um: Foi detetada, com a limpeza da área de intervenção a presença de 
infraestruturas da rede de fibra ótica do município e da rede de esgotos que é necessário 
deslocar em virtude de se encontrarem na área de implantação do edifício. -----------------------  
A rede de fibra ótica já foi deslocada, estando apenas em falta a deslocação da rede de 
esgotos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No seguimento da suspensão aprovada por deliberação de câmara de 08.06.2012 por 30 dias, 
prevê-se ainda uma suspensão por mais 20 dias, não obstante de os mesmos serem retomados 
logo que estejam reunidas as condições. -----------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º e 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de Janeiro e cláusula 32º do Cadernos de Encargos do procedimento. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – Correção da Conta Final ------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e dez e Informação número 
sessenta e oito de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.--------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a correção da conta final da empreitada de acordo com o seguinte 
quadro resumo, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------------------------  
Resumo da Conta Final – Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André-----------------------------  
Contrato .........................................:  504.945,25 € (IVA incluído)-------------------  
Faturado .......................................:  502.102,00 € (IVA incluído)-------------------  
Trabalhos a menos .........................:  2.843,25 € (IVA incluído)-------------------  
Multa por violação do prazo ……..:  14.290,90 € (IVA incluído)-------------------  
Revisão de preços definitiva ……..:  11.655,76 € (IVA incluído)-------------------  
FUNDAMENTOS: Art.ºs 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 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 Estruturantes – Nomeação 
da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero três de dois mil e doze e 
informação número setenta de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1.- Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela 
fiscalização da obra, os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Dário Vilhena Lopes 
Cândido com a categoria de Assistente Técnico e Diretor de fiscalização a Senhora 
Engenheira Ana Maria Campinho Vilas Boas. Propõe-se ainda que o diretor de fiscalização 
represente o Dono de Obra nas vistorias que seja necessário realizar para efeitos de receção da 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.- Aprovar um coordenador de segurança da obra, a Senhora Engenheira Ana Maria 
Campinho Vilas Boas. --------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1.- No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião de 
05.01.2012, foi aberto procedimento de concurso público, cuja adjudicação foi aprovada por 
deliberação de 15.03.2012. --------------------------------------------------------------------------------  
2.- Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008 de 29 de 
janeiro), e n.º 2 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro. ---------------------  
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  – Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e doze e 
informação número setenta e um de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela 
fiscalização da obra, os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Dário Vilhena Lopes 
Cândido com a categoria de Assistente Técnico e Diretor de fiscalização a Sra. Ana Maria 
Campinho Vilas Boas, Técnica Superior. Propõe-se ainda que o diretor de fiscalização 
represente o Dono de Obra nas vistorias que seja necessário realizar para efeitos de receção da 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar um coordenador de segurança da obra, a Sra. Ana Maria Campinho Vilas Boas, 
Técnica Superior. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião de 
05.01.2012, foi aberto procedimento de concurso público, cuja adjudicação foi aprovada por 
deliberação de 15.03.2012. --------------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008, de 29 de 
janeiro), e n.º 2 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Venda de Cortiça. --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Herdade do Canal, Aldeia dos Chãos e Boavista, na 
freguesia de Santiago do Cacém, e Herdade do Pomarinho, na freguesia de Ermidas Sado. -----  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-04/2012 da Divisão de Administração Geral e Financeira, 
Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar a cortiça ao Senhor António Francisco pelo valor de 16,00 € 
(dezasseis euros) a arroba com desconto de 18% para o verde, acrescido de IVA, à taxa legal 
em vigor e nas restantes condições do concurso.--------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Proposta mais favorável. -------------------------------------------------------  
2. Foram recebidas três propostas, do Senhor António Francisco “Adegas” que ofereceu 16,00 
€/arroba com desconto de 18% para o verde, da empresa Lima Vanzeller e Leal, Lda que 
ofereceu 12,60 €/arroba e a empresa José Maria Pereira e Filhos, Lda que ofereceu 14,50 
€/arroba com desconto de 18% para o verde.------------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo do previsto na alínea c) do nº 1 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “A câmara municipal acabou de 
adjudicar uma venda de cortiça.--------------------------------------------------------------------------- 
A adjudicação foi efectuada à proposta mais elevada.------------------------------------------------- 
O caderno de encargos prevê a possibilidade das propostas serem recusadas, no caso do valor 
ser considerado baixo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ora, os vereadores não têm de ter conhecimentos técnicos para avaliar o valor médio razoável 
para a venda.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votámos a favor tendo em conta que os empresários que entregaram propostas fizeram bem a 
sua parte e se interessaram pelo processo, o que, de certa forma, também é do interesse do 
Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todavia, cabia ao Município procurar saber previamente o valor médio para a venda nas 
presentes condições para que se pudesse perceber se seria de admitir, ou não, as diversas 
propostas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Essa seria a forma de melhor defender o interesse do Município.------------------------------------ 
O interesse do Município não pode ser defendido através da hipotética justeza do valor a 
apresentar nas propostas por parte dos empresários.---------------------------------------------------- 
Espera-se que, na próxima venda, este procedimento possa ser aperfeiçoado, em nome do 
interesse municipal”.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS ----------------------------  
ASSUNTO: Isenção de Taxas ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 30/SAC/DCD/2012do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à isenção da taxa de ruído e de divertimento em recinto descoberto no 
valor total de 22,60€ (vinte e dois euros e sessenta cêntimos) referentes a promoção de ação 
sociocultural no âmbito de um programa cultural entre as comunidades evangélicas da 
Alemanha e de Portugal, o projecto Encontro Vida.----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A entidade desenvolve trabalho de cariz social onde se insere a 
actividade em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no nº 
2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOMOS JOVENS – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE CERCAL DO 
ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de isenção de licença de diversão provisória e de ruído para 
realização de iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Barragem de Campilhas - Cercal do Alentejo ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Cultura e Desporto – 28.2.2-09/12 ---------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Isentar a Somos Jovens - Associação Juvenil de Cercal do Alentejo de licença 
de diversão provisória e de ruído no valor de 49,97€ (quarenta e nove euros, noventa e sete 
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cêntimos) para a realização da actividade “ I Festival Campilhas Summer 2012”, nos dias 29, 
30 de Junho e 1 de Julho na Barragem de Campilhas. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em virtude de se tratar de uma Associação Jovem, única na freguesia 
de Cercal do Alentejo , a qual promove actividades lúdico – recreativas de ocupação de 
tempos livres. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Processo de Expropriação de uma parcela de terreno do prédio de natureza 
mista denominado por Cerca do Mim, em Cercal do Alentejo -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 155/GJ/1999, da Divisão Jurídica da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO que na falta de acordo sobre o valor da indemnização entre o 
Município e os expropriados o processo supra identificado seguiu os ulteriores termos legais 
junto do Tribunal da Comarca do Alentejo Litoral, passando as funções da entidade 
expropriante, por força do n.º 1 e n.º 2 alínea e) do artigo 42.º do Código das Expropriações 
(CE), a caber ao juiz de direito da comarca da situação do bem. ------------------------------------  
Designada a Comissão de Arbitragem, pelo Presidente do Tribunal da Relação de Évora, que 
reuniu em 24.abril.2012, foi proferida, em conferência, a decisão arbitral que fixou 44. 
825,61€ (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e um cêntimo) o 
valor da indemnização a atribuir parcela de terreno objecto de expropriação, excedendo assim, 
em 21 309,97€ (vinte e um mil trezentos e nove euros e noventa e sete cêntimos) a 
indemnização fixada pelo perito da Lista Oficial do Ministério da Justiça.-------------------------  
Sem prejuízo de posterior recurso do Acórdão proferido pela Comissão de Arbitragem, por 
força do artigo 51.º n.º 3 do CE, já se encontra realizado o depósito do valor diferencial à 
ordem dos expropriados.------------------------------------------------------------------------------------  
Mais se informa que o Município na qualidade de entidade expropriante, de acordo com o 
previsto no artigo n.º 1 do artigo 50.º do CE, é responsável pelo pagamento dos honorários dos 
árbitros, que constituem a Comissão de Arbitragem, o que, no caso em apreço, perfaz o 
montante de 1.866,35€ (mil, oitocentos e sessenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos).-------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Cercisiago  – Transferência de verba para o ano de 2012 -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.7.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2009 ---------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2012, uma 
verba no valor de 11.750,00 € (Onze mil setecentos e cinquenta euros) a ser paga em quatro 
prestações trimestrais no valor de 2.937,50 € (Dois mil novecentos e trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimo) cada. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------  
2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta Autarquia à Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do 
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Cacém, tendo em conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e 
jovens com problemáticas diversas.-----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


