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ACTA NÚMERO DEZ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E SETE --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos oito dias do mês de Março 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, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, foram lidas em voz alta e colocadas para discussão e aprovação as actas 
números oito e nove, de Reuniões anteriores, tendo sido aprovadas, por maioria, com as 
abstenções dos Senhores Vereadores José Rosado e Pedro do Ó Ramos, por não terem 
estado presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------- 
COMITÉ DAS REGIÕES – REUNIÃO DA COMISSÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou na reunião daquela Comissão que 
teve lugar, em Espanha, nos dias cinco e seis do mês em curso, na qual foi aprovada uma 
recomendação, a apresentar à União Europeia, sobre alcoolismo, violência doméstica e 
delinquência juvenil. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que foi também dado conhecimento das propostas da Comissão Europeia 
sobre questões climáticas, e foram apreciadas questões relacionadas com as energias.-------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de Março do 
ano em curso, eram as seguintes:----------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 555.692,46 € (quinhentos e cinquenta e cinco mil 
seiscentos e noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos) ------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 476.914,97 € (quatrocentos e setenta e seis mil 
novecentos e catorze euros e noventa e sete cêntimos) --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Empréstimo de Médio e Longo Prazo Até ao Montante de 91.700,00 
Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2006.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA:1 – Revogar a deliberação de Câmara de 07 de Dezembro de 2006. ------------ 
2 - Aprovar a nova proposta de contrato de empréstimo, até ao montante de 91.700,00€ 
(noventa e um mil e setecentos euros), na redacção das cláusulas propostas pelo Banco 
Espírito Santo, para financiamento do projecto Parque Urbano Quinta do Chafariz, 
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documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trinta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- Tendo em conta o pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, 
necessário à apreciação do processo, foi indicado no texto do contrato a data da sua 
celebração, foi suprimido o parágrafo 4º da cláusula 9ª que fazia repercutir no contrato 
incumprimentos relativos a outros contratos e, até, a outros contraentes.------------------------ 
2- De acordo com o nº. 1, 4 e 5 do artigo 23 da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, na redacção 
dada pela Lei nº 3-B/2000, de 4 de Abril; o artigo 33 da Lei nº 60-A/2005, de 30 de 
Dezembro; o artigo 46 do Dec.Lei nº 50-A/2006, de 10 de Março, e alínea d) do nº 2 do 
artigo 53 da Lei nº 169/99, de 28 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Empréstimo de Médio e Longo Prazo Até ao Montante de 244.400,00  
Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2006.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara de 07 de Dezembro de 2006. ------------- 
2. Aprovar a nova proposta de contrato de empréstimo, até ao montante de 244.400,00 € 
(duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos euros), na redacção das cláusulas 
propostas pelo Banco Espírito Santo, para financiamento complementar da comparticipação 
dos Fundos Comunitários, do Projecto de Investimento relativo ao reforço da capacidade de 
armazenamento de águas do sistema de abastecimento de água à cidade de Santiago do 
Cacém no montante de 148.500 Euros e das infra-estruturas da Av. Norte em Santiago do 
Cacém no montante de 95.900 Euros, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número trinta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta o pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, 
necessário à apreciação do processo, foi indicado no texto do contrato a data da sua 
celebração, foi suprimido o parágrafo 4º da cláusula 9ª que fazia repercutir no contrato 
incumprimentos relativos a outros contratos e, até, a outros contraentes e no nº 2 da cláusula 
1ª foi discriminado o valor por cada um dos projectos a financiar. ------------------------------- 
2. De acordo com o nº 1, 4 e 5 do artigo 23 da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, na redacção 
dada pela Lei nº3-B/2000, de 4 de Abril; o artigo 33 da Lei nº 60-A/2005, de 30 de 
Dezembro; o artigo nº 46 do Dec.Lei nº50-A/2006, de 10 de Março, e alínea d) do nº 2 do 
artigo 53 da Lei nº169/99, de 28 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Enquadramento Paisagístico e Infraestruturas no Loteamento Municipal 
da Carapinha em Santiago do Cacém – Prorrogação dos trabalhos------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 27 de Fevereiro de dois mil e sete ---------------- 
FUDAMENTOS: 1. Tendo em conta as circunstâncias de urgência a decisão teve que ser 
tomada antes da reunião de Câmara de 1 de Março de dois mil e sete. -------------------------- 
2. A necessidade de prorrogação dos trabalhos teve como causa a pluviosidade verificada 
nesta altura em que o tout-venant apresenta algum teor de humidade acima do que é 
recomendado para aplicação de tapete conforme o empreiteiro afirma. Existe também uma 
condicionante que está relacionada com outra empreitada a decorrer neste loteamento a qual 
consiste na ligação ao interior dos lotes das baixadas da rede eléctrica e terá 
necessariamente de estes trabalhos estarem terminados, antes da conclusão da referida 
empreitada, só depois da ligação ao interior dos lotes estar feita é que se poderá retirar os 
postes aéreos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Artigo 151º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e n.º 3 do art.º 68 do Dec.- Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente informou que, por lapso, esta deliberação não foi 
presente à anterior reunião da Câmara Municipal.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a afectação de um lugar de estacionamento, no Loteamento do 
Bairro da Carapinha, ao lote 12 do referido loteamento. -------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de obras nº 262/1982 e informação dos Serviços Técnicos da 
Divisão de Gestão Urbanística.------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a afectação de um lugar de estacionamento, no Loteamento do 
Bairro da Carapinha, ao lote 12 do mesmo loteamento. -------------------------------------------- 
FUDAMENTOS: Tendo em conta que não é possível aceder ao lote pelo interior do 
loteamento e não sendo desejável que esse acesso ocorra directamente, pela E.N 261-3, 
como estava previsto no projecto aprovado, propõe-se a aprovação da afectação de um dos 
lugares públicos de estacionamento, ao lote 12, conforme planta constante no processo.----- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE ÉVORA --------- 
ASSUNTO: XXV Volta ao Alentejo em Ciclismo ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2007-31.1 com as informações número 
11/2007,18/2007 e 28/2007 da Divisão Sócio Cultural --------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a aquisição da partida da 1ª etapa da prova em epígrafe, no valor de 
7.500,00 euros (sete mil e quinhentos euros)--------------------------------------------------------- 
FUDAMENTOS: 1. O grande interesse que o ciclismo desperta é um factor que 
corresponde aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura 
logística que é promovida. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é 
grande o carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocípédicos. --- 
A Volta ao Alentejo, já anteriormente realizada no Concelho, é uma prova do calendário 
Internacional e terá um elevado acompanhamento dos Meios de Comunicação Social, 
incluindo a Televisão.------------------------------------------------------------------------------------ 
A sua passagem por grande parte das Freguesias do Concelho constituirá um acontecimento 
e um espectáculo desportivo de relevância.----------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA HAREA -------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Cedência de alojamento – profissionais de saúde no concelho. --------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-02/2006 do Serviço de Património.------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e a D. Ana Harea, em 1 de Abril de 2006, referente a 
fracção “E” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da freguesia de 
Santiago do Cacém, correspondente ao 2º esquerdo, bloco C, sito na Praceta dos Bombeiros 
Voluntários, por mais um ano.-------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que continua a 
desempenhar a função de enfermeira no Serviço de Consultas Externas do Hospital do 
Litoral Alentejano. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 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: COFISI – INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, LDA --------------------------- 
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 36 da Z.I.L., Exp. 
III em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 102/1999 do Serviço de Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar a requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida 
1.152,00 € (mil cento e cinquenta e dois euros), acrescido dos respectivos juros de mora, em 
6 prestações mensais, com início no mês de Março 2007, conforme mapa em anexo.--------- 
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. A requerente é superficiária do lote n.º 36 da Z.I.L., Exp. III em Vila 
Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 23 de Setembro de 
1999. De acordo com a escritura de constituição do direito de superfície, a superficiária 
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ficou obrigada a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, o direito de superfície 
sobre o referido lote. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Encontra-se em dívida o pagamento do direito de superfície que deveria ter sido 
efectuado no mês de Dezembro de 2006, assim como, os respectivos juros de mora. --------- 
3. De acordo com o solicitado pela 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: MATEACE – ELECTRICIDADE, S.A.------------------------------------------ 
ASSUNTO: Contrato de Arrendamento – Lote n.º 8 - Z.I.L., Exp. I de Vila Nova de 
Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 01.03-02/2006 do Serviço de Património.------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação com efeitos retroactivos a 02/12/2006, do contrato 
de arrendamento celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e a Mateace-
Electricidade, S.A., em 16 de Junho de 2006, sobre o lote n.º 8, sito na Z.I.L., Exp. I de Vila 
Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4 902º e descrito na C.R.P sob a ficha 
n.º 03043/081096 da freguesia de Santo André, por um período de quatro meses a terminar 
a 31-03-2007, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
trinta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente.----------------------------- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 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: SIDÓNIO INÁCIO OLIVEIRA --------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Processo de licenciamento higio-sanitário para venda de pão e produtos 
afins em unidade móvel -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a venda de pão e produtos afins em unidade móvel e conceder o 
respectivo alvará, de acordo com o auto de vistoria elaborado pela Delegação de Saúde no 
qual consta que à data da vistoria o veículo reunia as condições para o exercício da 
actividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUDAMENTOS: Dar cumprimento ao estabelecido no nº 1 do artigo 15º do Decreto Lei nº 
286/86. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA LÚCIA OLIVEIRA P. DOS SANTOS E MÁRIO JOAQUIM 
GUERRINHA RAPOSO ------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento nº 40004/2000 em nome de Ana Lúcia Oliveira 
P. dos Santos Martins e Mário Joaquim Guerrinha Raposo.---------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Espadanal de Cima – Cercal do Alentejo.------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40004/2000 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o Loteamento nº 40004/2000 a levar a efeito por Ana Lúcia 
Oliveira P. dos Santos Martins e Mário Joaquim Guerrinha Raposo, prédio sito em 
Espadanal de Cima – Cercal do Alentejo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 00489/290688, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
28, Secção S e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1113º da freguesia de Cercal  
do Alentejo, a qual prevê a constituição do 10 lotes para habitação unifamiliar conforme 
planta síntese e memória descritiva constantes no processo, com as seguintes 
condicionantes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Deve proceder ao rebaixamento dos passeios, até 0,02 m, nas zonas de acesso à passadeira 
de forma a possibilitar o acesso de pessoas com mobilidade condicionada;--------------------- 
- Deve ser colocado um contentor de resíduos sólidos urbanos;----------------------------------- 
- Deve ser prevista a colocação das placas de toponímia, nos termos da postura de 
toponímia e numeração de polícia para o Município de Santiago do Cacém, sendo a 
designação oportunamente definida pela DOTP, mediante prévia aprovação em Assembleia 
Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A entrada em funcionamento do depósito de GPL carece de prévia Licença de Exploração 
a emitir pela Câmara nos termos do Dec. Lei 267/2002, de 26 de Novembro e Portaria 
1188/2003, de 10 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------- 
2 – Aprovar as seguintes áreas de cedência para o domínio público: ----------------------------- 
Para estacionamentos (19 lugares ao ar livre).......................................................300,00 m2 - 
Para espaços verdes:............................................................................................101,00 m2 ----- 

Para Equipamentos:.............................................................................................347,00 m2 ----- 

Para arruamentos e passeios:................................................................................834,50 m2 ---- 
Estrada municipal + berma oposta (já ocupados)..................................................442,50 m2--- 
3. Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas no valor de 236,50 € (Duzentos e 
trinta e seis euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------- 
4. Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 8.860,00 € (oito 
mil, oitocentos e sessenta euros).----------------------------------------------------------------------- 
5. Aprovar o prazo de 12 meses para execução das obras de urbanização. ---------------------- 
6. Aprovar a apresentação de garantia Bancária no valor de 167.200,00 € (cento e sessenta e 
sete mil e duzentos euros). ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no 
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, na redacção dada 
pelo Decreto Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 06/DGU/SAU, de dois mil e sete, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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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 trinta e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES ------- 
ASSUNTO: Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida 
Local ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Coimbra --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Oficio circular 105/2006-LP ------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém delibere sobre: --------------- 
1. A constituição de um grupo de trabalho destinado a elaborar o Plano de Acção Concelhio 
para a igualdade;------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Que a coordenação deste grupo de trabalho seja feita ao nível do Executivo Municipal 
pelo Senhor Vereador Álvaro Beijinha; --------------------------------------------------------------- 
3. Que essa Coordenação Política constitua o contacto a indicar “para assegurar toda a 
colaboração futura relativa à Carta”, conforme nela indicado; ------------------------------------ 
4. Que o grupo de trabalho estabeleça um plano para a elaboração do Plano de Acção 
Concelhio para a Igualdade, a ele associando as respectivas necessidades de recursos, e 
defina as prioridades de análise e intervenção a que o Plano deverá obedecer; ----------------- 
5. Que do trabalho a desenvolver seja dado conta à Assembleia Municipal nos momentos 
chave a estabelecer em conjunto entre ambos os órgãos, sob proposta a elaborar pelo Grupo 
de acordo com o plano de trabalho a elaborar; ------------------------------------------------------- 
6. Que o referido plano de trabalho garanta que o Plano de Acção Concelhio para a 
Igualdade seja apresentado, discutido e votado pela Câmara e Assembleia Municipais no 
inicio do 4º trimestre de 2007, por forma a poder repercutir-se na elaboração do Orçamento 
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém para o ano de 2008;-------------------------------- 
7. Que o Plano de Acção Concelhio para a Igualdade inclua a realização de análises de 
género nos domínios da competência da Câmara Municipal, respectivos calendários e 
necessidades de recursos, tendo em conta as limitações orçamentais da Autarquia e as 
orientações definidas na Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local, nomeadamente, incluindo: --------------------------------------------------------------- 
- “A revisão das políticas, processos, práticas, modelos actualmente usados para avaliar 
devidamente a existência ou não de discriminações injustas, saber se são alicerçadas em 
estereótipos sexuados e se consideram, de modo adequado, as necessidades específicas das 
mulheres e dos homens; --------------------------------------------------------------------------------- 
- A revisão da atribuição dos recursos, financeiros ou outros, nas perspectivas acima 
enunciadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- A identificação das prioridades e, como convêm, dos objectivos, de modo a abordar as 
questões pertinentes levantadas pelas revisões em causa e a trazer melhorias identificáveis 
na prestação dos serviços; ------------------------------------------------------------------------------- 
- A implementação, logo no início do processo, de uma análise de toda e qualquer proposta 
significativa para as políticas novas ou modificadas, para os processos e as alterações na 
atribuição dos recursos, com o objectivo de identificar o seu impacto potencial nas 
mulheres e nos homens e de tomar as decisões finais à luz desta análise; ----------------------- 
- A consideração das necessidades ou dos interesses daqueles que são alvo de 
discriminações ou de dificuldades múltiplas”. ------------------------------------------------------- 
8. Que o Plano de Acção seja apresentado e debatido com os restantes Órgãos Autárquicos 
do Município, bem como as diferentes entidades da Administração Central com intervenção 
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no Concelho e as Associações Sindicais, Empresariais, Culturais, Desportivas, etc. por 
forma a incorporar os respectivos contributos. ------------------------------------------------------- 
9. Que o Plano de Acção a elaborar preveja acções a implementar nos anos de 2008 e 2009 
e seja objecto de avaliação em 2009, ano em que deverá ser concebido o 2º Plano de Acção 
Concelhio para a Igualdade, nele incluindo os resultados da referida avaliação. --------------- 
FUNDAMENTOS: Tendo em conta que:------------------------------------------------------------ 
1. A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém aprovou na sua reunião de 28 de 
Setembro de 2006 uma recomendação relativamente à carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local; -------------------------------------------------------------- 
2. Aquele documento prevê a adopção de um Plano de Acção para a Igualdade “Dentro de 
um prazo razoável (que não pode exceder dois anos) a contar da data da assinatura,....”;----- 
3. A temática da igualdade, particularmente nas suas vertentes da participação e da melhoria 
das condições de vida, impõe a mobilização não apenas dos órgãos da Autarquia, mas 
também do conjunto de instituições do Concelho, quer de âmbito económico, quer social, 
quer cultural; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. A concepção daquele Plano exige a tomada de medidas tendentes a garantir a respectiva 
concretização. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Manuel Mourão observou que está a favor de todas 
as iniciativas que visem a criação de condições para que haja mais igualdade entre os 
géneros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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