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ACTA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E OITO --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, José 
António Alves Rosado e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se 
efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores, Álvaro 
Beijinha 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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e dos Senhores Vereadores, Álvaro Beijinha e Manuel Mourão.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
COBRANÇA DE ÁGUA ------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia alertou para o atraso nas cartas com as 
facturas da água, nomeadamente, na Freguesia de Cercal do Alentejo, ficando os munícipes 
sujeitos a multas pelo pagamento fora do prazo.----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARQUE URBANO DA QUINTA DO CHAFARIZ – PAVIMENTO---------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos informou que o pavimento começa a descolar em 
alguns lados.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente referiu que estes assuntos serão vistos com os serviços. ---------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de Agosto 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 382.619,28 € (trezentos e oitenta e dois mil seiscentos 
e dezanove euros e vinte e oito cêntimos).------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 483.901,18 € (quatrocentos e oitenta e três mil 
novecentos e um euros e dezoito cêntimos).---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETÚBAL--------------------------- 
ASSUNTO: Dia do Município------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do fax remetido pela Senhora Governadora Civil do 
Distrito de Setúbal, Drª Eunice Pereira, relativa ao assunto em epígrafe. ------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
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LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número catorze 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 2.264,15 € (dois mil 
duzentos sessenta e quatro euros e quinze cêntimos), referente ao custo de seguros de 
viaturas, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvalade. ----------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE ---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para Associação Desportiva do Município---------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2008.3.3.2-2 com a informação nº 117/2008 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4.400,00 Euros (quatro mil 
e quatrocentos euros), para o JAC, sendo esta concedida como apoio para o 
desenvolvimento das suas actividades regulares. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Considerando as dificuldades apresentadas pela colectividade e o hiato 
de tempo que ocorre o final do presente protocolo (31 de Agosto) e a data previsível do 
novo protocolo (Novembro), a verba concedida permitirá suprimir estas debilidades. -------- 
Este apoio financeiro será tido em linha de conta no futuro protocolo, podendo este ser 
aumentado ou reduzido de acordo com o plano de actividades da Associação. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB--------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para Associação Desportiva do Município---------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 02/2008.3.3.2-2 com a informação nº 118/2008 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4.800,00 Euros (quatro mil 
e oitocentos euros), para o União Sport Club, sendo esta concedida como apoio para o 
desenvolvimento das suas actividades regulares. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Considerando as dificuldades apresentadas pela colectividade e o hiato 
de tempo que ocorre o final do presente protocolo (31 de Agosto) e a data previsível do 
novo protocolo (Novembro), a verba concedida permitirá suprimir estas debilidades. -------- 
Este apoio financeiro será tido em linha de conta no futuro protocolo, podendo este ser 
aumentado ou reduzido de acordo com o plano de actividades da Associação. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 21/DGU/SAU, de dois mil e oito, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
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 setenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FERNANDO JOAQUIM PEREIRA --------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da abertura da discussão pública do Loteamento nº 
40002/2001 em nome de Fernando Joaquim Pereira sito em Caniceira - Bairro do 
Paraíso – Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Caniceira - Bairro do Paraíso – Santiago do Cacém. ----------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40002/2001 da Divisão de Gestão 
Urbanística. 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 40002/2001, sito 
em Caniceira - Bairro do Paraíso – Santiago do Cacém, a levar a efeito por Fernando 
Joaquim Pereira sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o nº 14003 e inscrito na Matriz predial rústica sob o artigo 310º Secção L e na 
Matriz Predial urbana sob o artigo 2729 da freguesia de Santiago do Cacém, no qual se 
prevê a constituição de 8 lotes destinados a moradias unifamiliares. ----------------------------- 
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) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santa Cruz. --------------------------------------------------------------------- 
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: ESMERALDA DA CONCEIÇÃO MADEIRA CAMACHO PEREIRA 
RITO E PEDRO CAMACHO PEREIRA RITO------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do Loteamento nº 20/2007 sito em Rua 
cidade de Beja, Santiago do Cacém, em nome de Esmeralda da Conceição Madeira 
Camacho Pereira Rito e Pedro Camacho Pereira Rito.----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua cidade de Beja – Santiago do Cacém. ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 20/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento nº 20/2007, sito em Rua de Beja, 
Santiago do Cacém, a levar a efeito sobre os prédios descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob os nº s 01984/071097 e 01815/230596 e inscritos na 
Matriz predial urbana sob o artigo 1901 e na Matriz Predial rústica sob o artigo 283 Secção 
L (parte) respectivamente, no qual se prevê a constituição de um lote destinado a habitação 
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plurifamiliar e Turismo conforme planta síntese e memória descritiva, sendo o valor da 
T.M.U e Compensações Urbanísticas a calcular aquando do licenciamento.-------------------- 
Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. -------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec-Lei a licença ou autorização 
para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a autorização para a 
realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a contar da notificação 
do acto de licenciamento ou autorização. ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ACÁCIO MATIAS PEREIRA. ---------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização, nº 5/2008, sito em 
Arneiro Novo – Santo André. ------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Arneiro Novo – Santo André. -------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 5/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 5/2008, com obras de urbanização, sito em Arneiro 
Novo, Santo André, a levar a efeito por Acácio Matias Pereira, sobre o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 3977/20070314, inscrito 
na Matriz Predial Rústica sob o artigo 255, Secção I (parte) e inscrito na Matriz Predial 
urbana sob o artigo 2155, no qual se prevê a constituição de 3 lotes de terreno, destinados a 
moradias unifamiliares, conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e setenta e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião, havendo lugar ao pagamento de 
Compensações Urbanísticas e de Taxa Municipal de Urbanização (sujeitas a actualizações 
anuais) relativo às áreas brutas de construção propostas/cridas, designadamente:-------------- 
Compensações Urbanísticas por espaços verdes não cedidos no valor de 737,03 € 
(setecentos e trinta e sete euros e três cêntimos) e por áreas de equipamentos colectivos não 
cedidas no valor de 1.382,65 € (mil trezentos e oitenta e dois euros e sessenta e cinco 
cêntimos), totalizando o valor de 2.119,68 (Dois mil cento e dezanove euros e sessenta e 
oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taxa Municipal de Urbanização no valor de 1.653,75 € (mil seiscentos e cinquenta e três 
euros e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------- 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 48.500,00 € (quarenta e oito mil e 
quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de 1 ano para conclusão das obras de urbanização. ----------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto-lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 13 ZIL II Expansão 1 – Ermidas Sado ----------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Parques Empresariais Ermidas Sado ------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Vender em Regime de Propriedade Plena e por acordo directo, o lote 13, 
Expansão 1, ZIL II de Ermidas Sado, com a área total de 1530 m2, ao empresário David 
Miguel Monteiro com contribuinte nº 229256597, pelo valor global de 17457,30€ 
(dezassete mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e trinta cêntimos), para desenvolver a 
actividade de prestação de serviços, nomeadamente restauração e bebidas;--------------------- 
2. Autorizar a forma de pagamento do referido lote, em 5 prestações anuais, sendo a 
primeira, no mínimo de 1/10 e as seguintes acrescidas de 5% do valor da anterior. ----------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de venda de terrenos em regime de 
propriedade plena em vigor na área do Município, aprovado pela Câmara Municipal em 
reunião ordinária de 02/10/87 e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 23/10/87.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FERNANDO ANTÓNIO FERNANDES. ---------------------------------------- 
ASSUNTO: Pagamento faseado de uma parcela de terreno destinada a anexar ao lote 
n.º 71 no Loteamento da Várzea. -------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-10/2008 do Serviço de Património.------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efectuar o pagamento do montante da parcela de 
terreno com a área de 367,04 m2, inscrita na matriz sob o n.º 6528 da freguesia de Santo 
André, destinada a anexar ao lote n.º 71 do Loteamento da Várzea (10.849,06€), em 10 
prestações anuais, conforme mapa constante no processo;----------------------------------------- 
2. Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.--------- 
FUNDAMENTOS: 1. O requerente vai adquirir a parcela de terreno em propriedade plena, 
com o pagamento em 10 prestações anuais, a efectuar durante o mês de Dezembro. ---------- 
2. De acordo com o Regulamento de venda de terrenos em Propriedade Plena. ---------------- 
3. De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ALINEF – CENTRO NEFROLÓGICO DE SANTIAGO DO CACÉM, 
LDA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Cancelamento da Reserva de Propriedade e Transmissão de posição sobre 
o lote nº 9 da ZAM – Norte em Santiago do Cacém.--------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 148/1999 do Serviço de Património. ------------------------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-08-07                                                                                             6 de 7 

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o 
lote nº 9 da ZAM – Norte em Santiago do Cacém. -------------------------------------------------- 
2. Autorizar a empresa ALINEF – Centro Nefrológico de Santiago do Cacém, Lda., a ceder 
a sua posição sobre o referido lote, destinado à construção de uma clínica de hemodiálise, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
02086/101198 da freguesia de Santiago do Cacém, para a empresa Imoleasing – Sociedade 
de Locação Financeira Imobiliária, S.A. -------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O lote em questão foi adquirido pela empresa ALINEF – Centro 
Nefrológico de Santiago do Cacém, Lda. por escritura lavrada em 4 de Novembro de 1999.  
2. O pagamento do lote está efectuado na íntegra, e sobre o aludido lote encontra-se 
edificada uma construção em fase de conclusão. ---------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento para a Venda de Terrenos em 
regime de propriedade plena, e com o solicitado pelo requerente, e ao abrigo da alínea d) do 
nº7 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME ----------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Setúbal----------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 0187/DEASS/SASS/2008, com o processo 24.1 do 
Serviço de Acção Social e Saúde.---------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba para a Associação “Banco Alimentar Contra a Fome 
Peninsular de Setúbal, no valor de € 100,00 (cem euros), para minimizar as dificuldades 
sentidas ao nível logístico, de modo a garantir a resposta à população carenciada. ------------ 
FUNDAMENTOS: 1. A Associação “Banco Alimentar Contra a Fome Península de 
Setúbal”, tem por finalidade contribuir para dar uma resposta ao problema de fome pela 
colecta e pela redistribuição de excedentes e dádivas de quaisquer produtos alimentares 
através de Associações ou outras entidades idóneas.------------------------------------------------ 
2. Ao abrigo da alínea b) 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: Cercisiago – Transferência de verba para o ano de 2008 ---------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.7.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/Sasetege/2008- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2008 uma 
verba no valor de 14.500,00 € (catorze mil e quinhentos euros) a ser paga em quatro 
prestações trimestrais no valor de 3.625,00 € (três mil, seiscentos e vinte cinco euros) cada.  
FUNDAMENTOS: alínea b) do nº 4 do artº 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. --------------------- 
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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 nove horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Chefe de Secção na Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta.------------------------------- 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

_______________________________________________ 


