CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ACTA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA CINCO DE JULHO DE DOIS
MIL E SETE --------------------------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém e
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso
dos Santos, Vice-Presidente, Manuel Botelho Mourão, 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 do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador
Pedro do Ó Ramos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DAS OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -----------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que na reunião com o Senhor Secretário de
Estado Adjunto das Obras Públicas, realizada no dia vinte e oito de Junho, em Lisboa, na
qual foi acompanhado de representantes de várias entidades nomeadamente, Associação de
Resorts, Central Termoeléctrica de Sines, Petrogal, PSA, Repsol e AEAL- Associação de
Empresários do Alentejo Litoral, foram tratadas questões relativas à correcção do acesso
entre a Cidade de Santiago do Cacém e o Hospital do Litoral Alentejano através da ER 261;
Construção de um novo acesso entre a Cidade de Vila Nova de Santo André e o Hospital
Regional do Litoral Alentejano ao IC33; Ponto de situação do IP8 e do IC33, e corredor de
Tróia ao Hospital do Litoral Alentejano, tendo o Senhor Secretário de Estado referido
relativamente ao IC33, que a informação de que dispunha das Estradas de Portugal, é que o
concurso para elaboração do projecto ia ser lançado no último trimestre de dois mil e sete,
mas que estavam envidando esforços para o antecipar para o terceiro trimestre. Acrescentou
que no referente ao corredor entre Vila Nova de Santo André e o Hospital do Litoral
Alentejano, com uma rotunda no nó da Badoca, como a Câmara Municipal defende, foi
reconhecida a sua necessidade, pelo que as Estradas de Portugal vão avançar com um
estudo para o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que os representantes das entidades que o acompanharam referiram com
bastante veemência a necessidade da construção desta estrada, a urgência de uma ligação
em condições entre as duas Cidades, e o facto de Santiago do Cacém estar muito mal
servido de acessos, pelo que, se houver um acidente no IP8 vai haver muitas dificuldades
por não estar construída a saída alternativa. Consideraram também que sendo importante o
IP8, não é menos importante o IC33 e a sua ligação à A6 em direcção a Madrid. -------------Mais informou que vai ser lançado concurso, em dois mil e sete, para a concessão da autoestrada Sines – Beja. ------------------------------------------------------------------------------------Informou também que colocou a questão da necessidade de alargar e melhorar a estrada de
Tróia até ao Hospital do Litoral Alentejano, pedindo a sua reclassificação para IC –
Acta de 2007-07-05

1 de 7

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
Itinerário Complementar, tendo em conta os empreendimentos turísticos que estão a ser
desenvolvidos ao longo da costa.----------------------------------------------------------------------Referiu ainda que agradeceu aos representantes das empresas que o acompanharam a
solidariedade que demonstraram e a forma como o fizeram. -------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Mourão questionou sobre o que está previsto no referente à
circulação de viaturas pesadas na Cidade de Santiago do Cacém. -------------------------------O Senhor Presidente referiu que a resolução desta situação depende da construção das
circulares à Cidade, as quais terão que ser executadas pela Administração Central, tendo em
conta que se trata da ligação a Estradas Nacionais, bem como o facto de se tratar de obras
estruturantes que custam alguns milhões de euros. Acrescentou que a Câmara Municipal já
mostrou disponibilidade para colaborar, mas não tem capacidade financeira para avançar
com o projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que já questionou a possibilidade de recurso a verbas do Fundo de Coesão,
tendo sido informado que aquelas verbas estão todas destinadas ao novo aeroporto e ao
TGV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGI – TOMADA DE POSIÇÃO -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento da sua tomada de posição na AMLA – Associação
de Municípios do Litoral Alentejano, contrária ao pseudo-estudo da REGI que aponta para a
contratualização de serviços externos para depois vender mais caro às Câmaras Municipais,
com consequente redução do seu quadro de pessoal. Acrescentou que o mesmo não
apresenta um estudo de sustentabilidade económica, e que se trata de um assunto
melindroso, o qual deverá ser devidamente ponderado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSIÇÃO “NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS – SANTIAGO E A
PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA” ----------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que decorrem a bom ritmo os trabalhos para a inauguração
daquela Exposição, no próximo dia onze, graças ao elevado empenho dos trabalhadores da
Câmara Municipal, e para a qual estão confirmadas as presenças de várias entidades e
individualidades nomeadamente, o Senhor Presidente da República, a Senhora Ministra da
Cultura, o Senhor Vice-Presidente da Junta da Galiza e respectiva delegação, o Alcaide de
Santiago de Compostela e uma delegação daquele Município, o Embaixador de Espanha, a
CCDRA-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. --------------Acrescentou que, às onze horas e trinta minutos, terá lugar uma cerimónia protocolar na
Igreja Matriz, seguida da inauguração da Exposição, após a qual será servido um almoço
para os convidados, na Quinta das Tílias.------------------------------------------------------------Informou ainda que com a inauguração desta Exposição o Senhor Presidente da República
inicia uma série de visitas no Alentejo, denominadas por “Roteiro para o Património”. -----Mais informou que no dia onze, terá também lugar a assinatura do Protocolo relativo ao
Acordo de Geminação entre Santiago do Cacém e Santiago de Compostela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO NA EB1 DO AREALÃO --------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento da reunião realizada no dia três
do mês em curso, na qual participaram, encarregados de educação, professores, entidades e
população da Freguesia de Abela, bem como a Direcção Regional de Educação do Alentejo,
DREA, representada pelo Dr. Manuel Mourão. Acrescentou que na reunião foram
colocadas as preocupações relativas à intenção da DREA de encerrar mais aquela escola no
Município, com todas as consequências negativas que da mesma resultam para a população.
Mais referiu que naquela reunião foi informado que a DREA dava como encerradas aquela
EB1 e a EB1 de S. Francisco, mas que as mesmas continuariam, por enquanto, a funcionar.
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Informou ainda que, perante esta situação, foi decidido realizar uma manifestação, no dia
treze do mês em curso, em Évora, junto à DREA, para dar visibilidade às preocupações
sentidas pelo encerramento das escolas. -------------------------------------------------------------Relativamente à EB1 de Brescos, informou que, até hoje, não chegou à Câmara Municipal
uma informação oficial por parte da DREA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:----------------------------------1. Reordenamento da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico 2007/2008 no
Município de Odemira. -------------------------------------------------------------------------------2. Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela”Transferência de verba para a Diocese de Beja.-------------------------------------------------A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de Julho
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 611.738,27 € (Seiscentos e onze mil setecentos e trinta e
oito euros e vinte e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 590.063,51 € (Quinhentos e noventa mil sessenta e três
euros e cinquenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ------ASSUNTO: XVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses nos
dias 15 e 16 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Ponta Delgada -------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO das “Linhas Gerais de Actuação 2007-2009” aprovado no
XVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses realizado em Ponta
Delgada em 15 e 16 de Junho de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------ENTIDADE: DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO ------------ASSUNTO: Campeonato Regional de Iniciados do Desporto Escolar – 1 e 2 de Junho
2007 – Santiago do Cacém / Santo André --------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Av. Fialho de Almeida, 1 – Apartado 451 – Beja --------------------------REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural---------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta enviada pelo Coordenador do Desporto
Escolar do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral a agradecer o apoio prestado pela Câmara
Municipal na iniciativa mencionada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARINHA ----------------------ASSUNTO: Cerimónia da Abertura Oficial da Época Balnear de 2007-------------------LOCALIZAÇÃO: Praça do Comércio – Lisboa---------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação -----------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta enviada pelo Gabinete do Chefe do EstadoMaior da Armada a agradecer o apoio da Câmara Municipal para a realização da cerimónia
de abertura oficial da época balnear do corrente ano. ---------------------------------------------Acta de 2007-07-05
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--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------ENTIDADE: AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL -------------------ASSUNTO: Expo Sismo 1755 - Agradecimento ------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Avenida dos Bombeiros Voluntários – Palmela ----------------------------REFERÊNCIA: Processo do Serviço Municipal de Protecção Civil ---------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Senhor. Comandante Operacional
Distrital a agradecer a colaboração da Câmara Municipal para a realização da iniciativa
mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Exposição “ O Terramoto de Todos os Santos em Santiago do Cacém e
Setúbal” --------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Reabilitação Urbana e Património – Divisão de
Ordenamento do Território e Projecto. ---------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor. Presidente ------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da informação elaborada pelo GRUP/DOTP alusiva à
exposição “O Terramoto de Todos os Santos em Santiago do Cacém e Setúbal” organizada
pela Junta de Freguesia de Santiago do Cacém com o apoio da Câmara Municipal, a qual
esteve patente no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém entre 21
de Abril e 18 de Maio de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a
Compostela” ---------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------PROPOSTA: Deliberar a transferência de uma verba de 41.000€ (quarenta e um mil euros)
para a Diocese de Beja para fazer face a despesas com materiais e segurança e uma verba de
50.800€ (cinquenta mil e oitocentos euros) para equipamentos e trabalhos na Igreja Matriz
relacionadas com a Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a
Compostela” que decorrerá em Santiago do Cacém entre os meses de Julho a Outubro. ----FUNDAMENTOS: UM: Ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o Município de
Santiago do Cacém, a Xunta da Galiza e a Diocese de Beja no passado dia 27 de Março;---DOIS: Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE -----------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Ermidas---------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 06/2007 – 3.3.2/4 com a Informação nº 96/2007, da
Divisão Sócio Cultural----------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 2.500,00 € (Dois mil e
quinhentos euros), para apoiar a aquisição de carrinha para transporte de atletas.--------------
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FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pela Câmara Municipal aos clubes
possibilitam o desenvolvimento da sua actividade desportiva, bem como a continuidade da
sua intervenção junto da população do Município. -------------------------------------------------2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Festa do Desporto/2007 ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 09/2007 – 31.1.1 com a Informação nº 87, da Divisão
Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da estimativa de custos referente à Festa do Desporto/2007,
abaixo descriminada.------------------------------------------------------------------------------------1-Aquisição de Serviços que inclui: ----------------------------------------------------------------a) Alimentação e alojamento;--------------------------------------------------------------------------b) Aluguer de Som, Arbitragens, Seguros, Serviços Diversos. -----------------------------------2- Apoio financeiro às colectividades organizadoras de eventos. ----------------------------3- Divulgação nos Meios de Comunicação Social.-----------------------------------------------4- Materiais de divulgação. --------------------------------------------------------------------------5- Troféus e lembranças. -----------------------------------------------------------------------------6- Outros bens.------------------------------------------------------------------------------------------7- Aluguer de transportes. ---------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1- A Festa do Desporto constitui o maior evento desportivo do
Município de Santiago do Cacém, sendo promovido pela Câmara Municipal, Movimento
Associativo, Escolas e Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------Entre outros objectivos, pretende-se harmonizar a vertente lúdico-desportiva num ambiente
de confraternização saudável entre os participantes e a população.------------------------------Á semelhança das edições anteriores, espera-se cerca de 3.000 participantes, com iniciativas
a decorrerem em todo o Concelho, de 15 de Setembro a 14 de Outubro, com cerca de duas
dezenas de entidades organizadoras e mais de vinte modalidades.-------------------------------2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA---------------------------------------ASSUNTO: Reordenamento da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico 2007/2008
no Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Odemira --------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: 30.6 – Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/Sasetege/2007. -------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Odemira --------------------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pela Câmara Municipal de
Odemira, relativo à proposta da DREA – Direcção Regional do Alentejo, de encerramento
de quatro escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, contrariando o previsto na Carta Educativa
daquele Município. --------------------------------------------------------------------------------------OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que é lamentável o não
cumprimento por parte do Ministério da Educação, do previsto na Carta Educativa daquele
e de outros Municípios como tem vindo a acontecer. ----------------------------------------------Acta de 2007-07-05

5 de 7

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha observou que estas situações vêm comprovar que para
o Ministério da Educação as cartas educativas são um mero documento formal, por si
ignorado quando se trata de tomar decisões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO: Projecto “Revitalizar a Bella”, transferência de verbas para a Junta de
Freguesia de Abela ------------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número vinte e dois do Gabinete de Reabilitação Urbana e
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de 26 de Junho de dois mil e
sete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência dos montantes de, 6 319,99 € (seis mil trezentos e
dezanove euros e noventa e nove cêntimos) e de 1 279,12 € (mil duzentos e setenta e nove
euros e doze cêntimos) para a Junta de Freguesia de Abela, respeitantes aos projectos de
Arranjos Exteriores da Envolvente à Casa de Convívio do Outeiro do Lobo e de Construção
de Espaço Verde na Zona Nova da Aldeia, respectivamente, aprovados na candidatura ao
Programa AGRIS. ---------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1 – A verba de 6 319,99 € diz respeito a trabalhos imprevistos da
empreitada, enquanto que a outra de 1 279,12 € diz respeito a trabalhos a mais e
imprevistos.-----------------------------------------------------------------------------------------------2 – Em conformidade com a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção do artigo 64º,
nº 4, alínea a), da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------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 20/DGU/SAU, de dois mil e sete, 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 treze,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------ASSUNTO: Alteração do Contrato com a Firma Urbilobo Construção Civil, Lda.,
para a realização de obras.---------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo de obras nº 31/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. ----------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a minuta de alteração do contrato, em anexo, relativa ao
mencionado em epígrafe, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o
número cento e catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 25º do Dec. Lei 555/99 de 16/12, com as
alterações do Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, quando exista projecto de decisão de
indeferimento com os fundamentos referidos na alínea b) do nº 2 e no nº 4 do artigo 24º do
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referido Decreto Lei, pode haver deferimento do pedido desde que o requerente, na
audiência prévia, se comprometa a realizar os trabalhos necessários ou a assumir os
encargos inerentes à sua execução. -------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas
abstenções, dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a
reunião pelas dez horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e
Financeira, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara

________________________________________________
O Secretário da Reunião

________________________________________________
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