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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE CATORZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ----------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 

Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 

Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número um, de 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  

ENTIDADE: HOCKEI CLUB SANTIAGO ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado no transporte da seleção distrital de 

Sub-15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pelo Hockei Club Santiago no qual 

agradecem o transporte cedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para 

deslocação da seleção distrital de Sub-15 ao torneio interassociações realizado em Boliqueime 

nos dias 19 e 20 de dezembro de 2015. -------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número noventa e nove DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2016, ao abrigo do ponto 2.3.4.3. do POCAL 

(PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS) aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio dotado de 

um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e Regularização do 

Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de janeiro de 2003. -----------------------  

Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomearmos para 

Tesoureiro do Fundo o Coordenador Técnico Sr. Octávio José Palminha Gonçalves e 

Tesoureiro substituto a Técnica Superior Sr.ª. Dr.ª Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre 

Lourenço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Atribuição do lote nº 39  da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo André. -----  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01-02.02/2016 da Secção de Aprovisionamento e Património. 
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência do direito de superfície sobre o lote nº 39, sito na 

Zona de Industria Ligeira, Expansão IV, em Santo André, inscritos na matriz sob o artigo 

6997º e descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha nº 4778/20151014, da 

freguesia de Santo André a SB SCIBETUMES LDA., para exercer a atividade de Fabricação 

de Misturas Betuminosas, CAE 23991 – R3. ------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 

conforme documento em anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 

notificação para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 

Empresariais do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  

De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MARIA VIRGINIA A.M.F.COSTA --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/140099/2015 no valor de 150,18 € ---------  

LOCALIZAÇÃO: Vale da Ventosa, Vale Verde, Santiago do Cacém -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e setenta e seis da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 19,53 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

redução de 48,41 € na tarifa variável de Água (sem IVA). --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, correspondente a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ANTÓNIA PEREIRA -------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/146761/2015 no valor de 586,61 € ---------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Conde Bracial nº 16 Lote 2 Relvas Verdes, Santiago do Cacém -------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e sessenta e dois da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 62,71 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

redução de 285,87 € na tarifa variável de Água (sem IVA). -------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2016-01-14                                                                                                       Pág. 3 

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, correspondente a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas doze horas.--------------------------------------------------------------------------- --------   

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


