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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DEZASSEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE ------------------------------------------------  

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

Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, 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, por 

videoconferência. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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 a ata número treze da 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Medidas Extraordinárias e de Caráter Urgente para Apoio ao Nível Social e 

Económico no Combate à Pandemia por Covid-19 -------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/10, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  

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

PROPOSTA: Ratificar o Ato administrativo por mim praticado, em 4 de abril de 2020, de 

adoção de um conjunto de Medidas Extraordinárias e de caráter urgente para Apoio ao nível 

Social e Económico no combate à Pandemia por Covid-19, em anexo, documento que será 

dado como reproduzido na Ata da reunião. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor 

da competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente 

conforme n.º 3 do Artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo. ---------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

– PCP----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pergunta sobre ameaça de despedimento coletivo de trabalhadores da 

manutenção na Refinaria de Sines da Petrogal ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sines ----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/32 do Gabinete de Apoio à Presidência --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta formulada pelo Grupo Parlamentar do PCP ao 

Governo para prestar esclarecimentos sobre a ameaça de despedimento coletivo de 

trabalhadores da manutenção na Refinaria de Sines, da Petrogal. ------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP - PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 292/XIV-1.ª - Disposições adotadas para assegurar o 

equilíbrio financeiro das autarquias locais -----------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/35 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 292/XIV-1.ª, apresentado na Assembleia 

da República, no dia 02 de abril de 2020, pelo Partido Comunista Português, no qual são 

adotadas disposições para assegurar o equilíbrio financeiro das Autarquias Locais, que altera a 

Lei nº 1-A/2020, de 19 de março. -------------------------------------------------------------------------  

Nesta iniciativa o Grupo Parlamentar, propõe a possibilidade de utilização do saldo de 

gerência da execução orçamental após aprovação do mapa «fluxos de caixa» no órgão 

executivo, sendo ratificado posteriormente no órgão deliberativo e a antecipação da 

transferência de um duodécimo da participação das autarquias locais nos impostos do Estado. 

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP - PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Propostas aprovadas relativas ao equilíbrio financeiro das Autarquias 

Locais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/35 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da aprovação, na sessão plenária da Assembleia da República, 

no dia 02/04/2020, do Projeto de Lei n.º 292/XIV/1ª (PCP), que adota disposições para 

assegurar o equilíbrio financeiro das autarquias locais (Primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março – Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Requalificação e Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do 

Rio de Figueira em Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

obra, a Senhora Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior. --------------------------------------  

DOIS – Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 

Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar 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, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos, dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do Alentejo -----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/11, de 15 de maio de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

obra, o Senhor António José Bento Ferreira, Técnico Superior. --------------------------------------  

DOIS – Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor António José Bento 

Ferreira, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar 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, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos, dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Provisório - Rede 

de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais no Loteamento da 

Agiltrata ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM- Aprovar a Conta Final e revisão de preços provisória, documento que 

será dado como reproduzido na Ata da reunião, da empreitada de Rede de drenagem de águas 

pluviais e estação elevatória de águas residuais no loteamento daAgiltrata, de acordo com o 

seguinte quadro resumo: ------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato ..................................: 189.354,50 €, (IVA incluído) ---------------------------------------  

Faturado ...................................: 189.058,95 € (IVA incluído) ---------------------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….…......: 295,55 €, (IVA incluído) ----------------------------------------  

Revisão de Preços Provisória .....: 2.117,84 €, (IVA incluído). ---------------------------------------  

DOIS- Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 1.997,96€ 

acrescido de IVA (119,88 €), o que totaliza o valor de 2.117,84 €, (dois mil, cento, dezassete 

euros e oitenta e quatro cêntimos), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: ---------------  

A - Projeto n.º 2017/034 e objetivo 2.4.3.2.6 – Exutor da Rede Pluvial do Loteamento 

Agiltrata - 828,60 € acrescido de IVA (49,72 €), no total de 878,32 €; -----------------------------  

B - Projeto n.º 2017/036 e objetivo 2.4.3.2.6 – Ligação das Redes de Drenagem Pluvial dos 

Loteamentos Coalbeira e Agiltrata – 548,87 € acrescido de IVA (32,93 €), no total de 

581,80€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C - Projeto n.º 2016/031 e objetivo 2.4.3.2.4 – Estação Elevatória de Águas Residuais 

(Loteamento da Agiltrata) – 520,17 € acrescido de IVA (31,21 €), no total de 551,38 €; --------  
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D - Projeto n.º 2017/029 e objetivo 2.4.3.2.1 – Ligação das Redes de Drenagem de esgotos 

dos Loteamentos Coalbeira e Agiltrata – 100,32 € acrescido de IVA (6,02 €), no total de 

106,34 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- A empreitada em referência foi adjudicada à empresa Submerci – 

Construção e Urbanizações, Lda., por deliberação de Câmara de 14/02/2019. ---------------------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, o qual totalizou o valor 

de 1.997,96 €, acrescido de IVA no valor de 119,88 €, que perfaz o montante de 2.117,84 €. --  

DOIS – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 

de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do 

caderno de encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos, dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Liberação de Garantia Bancária - Pavimentações de Vias Municipais --------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/4, de 13/03/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.02/DPO/17 - papel) -------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Sr. Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha -----------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a liberação de 60% (30% + 30%) do valor da caução e reforço 

de caução, relativas ao 2º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 11.089,27 € 

(onze mil e oitenta e nove euros e vinte e sete cêntimos) cada (garantia), o que totaliza o 

montante de 22.178,54 €. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: Um – A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Construções J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 09.03.2017, consignada no 

dia 22.05.2017 e teve a receção provisória a 15.09.2017. ---------------------------------------------  

Correspondendo ao 2º Ano do Período de Garantia, realizou-se no dia 12-03-2020, a vistoria à 

obra em referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha 

anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a 

liberação parcial da caução e do reforço de caução (30% + 30%). -----------------------------------  

DE DIREITO: Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto, Art.º 295º e 397º do 

Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de Janeiro, na 

redação atual e respetiva legislação complementar. ----------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos, dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: MARIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIRA DIOGO ---------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/150926/2019 no valor de 256,05€ e 

pagamento em prestações após redução, referente ao consumidor n. º482219. ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte do Soromenheiro, São Francisco da Serra. -----------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/19, documento interno nº 7588 de 05/03/2020, 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 20,20€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,68,78€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 65,49 € na tarifa variável da 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, 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: EMILIA TRINDADE MARTINS NAZARÉ ---------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos 

urbanos e águas residuais debitados na fatura n.º 001/113910/2019 referente ao 

consumidor 5029 -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zona de Expansão de Alvalade, Lote 110, Alvalade. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 350.30.001/219 de quinze de outubro de dois mil e 

dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 59,63€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 202,45€ na tarifa de águas residuais e a redução de 190,25€ na tarifa variável da 

Água (sem IVA). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 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, 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: MANUEL CARLOS PEREIRA GONCALVES -----------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/19849/2020 no valor de 756,86€, referente ao 

consumidor n.º 7039.---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Av. Padre Bernardino Costa N 11, São Francisco da Serra. ------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/45, documento interno nº 9779 de 06/04/2020, 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 64,08€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 219,52€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 217,17 € na tarifa variável da 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 
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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: VITOR MANUEL MARTINS DIAS -------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/143691/2019 no valor de 164,37€, referente 

ao consumidor n. º401181. --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Vaga do Mar, Costa de Santo André. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.10.511/31, documento interno nº 9454 de 31/03/2020, 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 14,12€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,44,01€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 31,22 € na tarifa variável da 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, 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: FERNANDO ALBERTO MARQUES GIL -----------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos 

debitados nas faturas, n.º 001/99532/2019 e 001/124778/2019, referente ao consumidor 

n.º 440006 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela Nova do Cartaxo, Santo André. ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/350.30.001/218 de dezoito de outubro de dois mil e 

dezanove, da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral 

e Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 24,95€ e 12,39€, na tarifa variável de Resíduos Urbanos 

e a redução de 91,56€ e 42,45€, na tarifa variável da Água (sem IVA), respetivamente nas 

faturas número 001/99532/2019 e 001/124778/2019. --------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número oito de dois mil e vinte do Serviço Municipal de Protecção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.466,53 € (três mil 

quatrocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos) referente ao custo de seguros 

de viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, segundo 

trimestre de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Revogação da cedência mensal da banca Nº 14, da nave 2 no mercado de 

Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/657 de 13 de novembro de 2017 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovação do pedido de revogação da cedência mensal da banca nº 14, da na 

nave 2 do Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De encontro com requerimento de entrada nº 6839 de 16 de março de 

2020;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal, aprovado em reunião ordinária da 

Câmara de 12 de abril de 1967 e alteração de 22 de junho de 1990. ---------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2020/2021: Aprovação -------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.20.101/9, de 11/02/2020, da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2020/2021, em 

Anexo, documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ---------------------------  

Dois: Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte e 

um circuitos especiais de transporte escolar para o Ano Letivo 2020/2021 previstos. ------------  

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 e Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. ----------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2019/2020 – Aprovação das listas definitivas das Primeiras 

Candidaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/150.10.702/18 de 09/07/2019, da DEASS. -------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as listas definitivas das Primeiras Candidaturas a Bolsa de Estudo 

2019/2020, num total de 14 bolsas de estudo no valor mensal máximo de 130,00€ cada, para o 

período de outubro de 2019 a julho de 2020, a que corresponde o total a cabimentar de 

18.200,00€, documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ----------------------  

FUNDAMENTOS: Artigo 11º, alíneas b) e e) do artigo 15º, e artigo 17º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. ---------------------------  

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 José Pereira dos Reis Vilhena 

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

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

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

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

reunião pelas onze horas e cinquenta minutos.----------------------------------------- -----------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


