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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------------------  

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

No dia um do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, 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, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números: um, 

dois e três das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. ------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres não votou a ata número um, por não ter estado presente na 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente não votou a ata número três, por não ter estado presente na reunião. ------  

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 

Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 4 (EB1/JI). -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/33, de 09/08/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.12/DPO/17 - papel). ------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar como representante do dono de obra e director de fiscalização 

da obra, o Senhor Avelino Ribeiro Lourenço, Técnico Superior. ------------------------------------  

DOIS – Aprovar que o director de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 

seja necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação 

de garantias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor Avelino Ribeiro 

Lourenço, Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 

18/2008, de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. ---------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 

vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e 

do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------   

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL PÁDUA COSTA LOBO ------------------------------------------  

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

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/128403/2017 no valor de 1.014,52€ 

código consumidor 7261. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte da Cilha Lote 7, Estrada de Santa Cruz, em Santiago do Cacém. ---  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.10.511/101 de 15/12/2017 da DAGF / AAAS. --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2018-02-01                                                                                                      Pág. 2 

PROPOSTA: Autorizar a redução de 115,28 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e de 

447,34€ (sem IVA) na tarifa variável de água. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-

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, corresponde 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: VALDEMAR CHAVES QUINTELA ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 

e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/126797/2017 no valor de 

3.529,45€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cumeadas Lote 2, Santiago do Cacém. ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2017/350.10.511/102 de 27/12/2017,Área Administrativa e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Camara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução do valor de 305,39€ na tarifa variável de Resíduos 

urbanos, 1.033,30€ na tarifa variável de Águas Residuais, 1.025,22€ na tarifa variável da 

Água (sem IVA) e crédito na conta corrente do valor não sujeito a creditação na presente 

fatura no valor de 0,39€ na componente de Aguas residuais e 0,19€ na componente de 

Resíduos Urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

águas residuais baseiam-se 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 corresponde 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 excepcional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/8 e de 2018/450.10.215/8, de 

25/01/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela Associação para a realização de 

bailes nos dias 03, 10 e 20 de fevereiro de 2018, no Salão Comunitário da Sonega dia 03 entre 

as 22h e as 04.30h, dia 10 entre as 15h e as 21.30h e dia 20 entre as 14.30h e as 20h. ------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: 12ª Edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca. -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.500/1 de 09/01/2018, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime de Cáceres. --------------------------------------------  

PROPOSTA: Fixar o valor unitário do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca em 

4.000,00€ (quatro mil euros), a atribuir à obra vencedora do concurso, e o valor dos 

honorários dos três elementos que compõem o júri 750,00€ cada (setecentos e cinquenta 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - O Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca tem assumido, a 

nível nacional e internacional, ao longo dos 20 anos de existência, uma importância cada vez 

maior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O concurso ganhou um valor e prestígio pela qualidade de obras editadas, pelos premiados, 

bem como pela quantidade de obras que são enviadas de todo o mundo lusófono. ----------------  

Refere-se ainda que o Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca é o único concurso 

literário em Portugal cujo objetivo consiste em premiar uma colectânea de contos. --------------  

2 - De acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento do Prémio Nacional de Conto 

Manuel da Fonseca, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 24 de fevereiro de 

2012. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2017/2018 – Escola Profissional de Odemira: aluno 

Fábio Alexandre Rodrigues – Criação do Circuito Especial nº 48. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/650.10.100/1, de 10/01/2018 da DEASS – Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Criar o Circuito Especial nº 48 (1 aluno), com o percurso Vila Nova de 

Santo André – Sines e volta, numa distância total de 62 km/dia (15,5 km x 4 viagens); ---------  

DOIS – Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 

circuito especial em causa. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea gg) do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------  

artigos 10º e 15º do decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; Portaria nº 766/84, de 27 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------  

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

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 
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Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------

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

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

reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 
________________________________________________ 


