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ATA NÚMERO DEZOITO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
TREZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém 
na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, Vice-
Presidente, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Arnaldo Pereira Gonçalves 
Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos e Carlos Manuel Lourenço 
Pereira Dias, 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 nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
dezassete, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------  
PROTOCOLO ENTRE A EMPRESA GALP ENERGIA O MUNICÍPIO E VÁRIAS 
ENTIDADES – DISPONIBILIZAÇÃO DE VERBAS ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias questionou novamente sobre a situação relativa à 
disponibilização das verbas protocoladas às diferentes entidades, porque numa conversa 
informal com o Presidente da Associação de Bombeiros de Santiago do Cacém, ficou a 
saber que o mesmo tinha solicitado informação sobre o assunto através de um contacto com 
a sede da empresa Galp e que o funcionário que o atendeu terá mostrado estranheza pelo 
facto dos apoios ainda não terem sido entregues às entidades, sugerindo que a 
responsabilidade seria da Autarquia e não de regras impostas por aquela empresa. -----------  
O Senhor Presidente referiu que existe um problema objectivo e de caracter legal que tem a 
ver com o facto da empresa Galp não poder atribuir aqueles apoios da forma como o estava 
a fazer, e a Câmara Municipal ter de cumprir com as regras de orçamentação. Acrescentou 
que a empresa Galp colocou a situação à Câmara Municipal, a qual está procurando uma 
solução para a mesma. ----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de maio 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.070.061,14 € (um milhão setenta mil e sessenta e um 
euros e catorze cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 177.033,70 € (cento e setenta e sete mil e trinta e três 
euros e setenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação do Pavimento da Avenida D. Nuno Alvares Pereira - Plano 
de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento, Cronograma Financeiro e 
Desenvolvimento do PSS ------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um zero oito zero nove de dois mil e doze e 
informação número quarenta e seis de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de 09.05.2013 para aprovar o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e 
aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e 
Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, para a execução da obra em 
referência, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa 
e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nº 1 do Artº 12º do Decreto-lei nº 273/2003, de 29 de outubro, Artº n.º 
361 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de 
janeiro, e ao abrigo do nº 3 do Artº 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com alteração 
introduzida pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro.----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA SERRA ----------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas -------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 31/SAC/DCD/2013 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto.-------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de 13/05/2013, no sentido de isenção da taxa de licenciamento de ruído 
no valor de 14,69 € (catorze euros e sessenta e nove cêntimos) referente a realização de 
baile com Luís Godinho no dia 11 de maio na Sala da Associação Jovem de Festas da Cruz 
de João Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Junta de Freguesia de S. Francisco desenvolve trabalho de cariz 
social onde se insere a atividade em causa.-----------------------------------------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  
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 12/DOGU/SAU, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
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 ata com o número noventa e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no 
Largo da Liberdade, na Sonega.---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega - Cercal do Alentejo.---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-03.04/2013 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Efetuar procedimento por hasta pública para adjudicação do direito ao 
arrendamento do Quiosque no Largo da Liberdade, na Sonega, freguesia do Cercal do 
Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar as condições da hasta pública e o caderno de encargos da exploração do 
Quiosque, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa 
e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
Três: Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 13 de junho de 2013, 
pelas 10,00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Tomada de posição sobre Constituição das Comissões Administrativas 
Provisórias das Escolas Agregadas------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Divisão de Educação, Ação Social e Saúde ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Manifestar total discordância com a forma como foi conduzido o processo 
de constituição das Comissões Administrativas Provisórias dos novos Agrupamentos de 
Escolas do Município. -----------------------------------------------------------------------------------  
Tomada de Posição: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém manifesta a sua total 
discordância pela forma como, mais uma vez, o Ministério da Educação e Ciência, através 
da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região Alentejo 
conduziu o processo de nomeação dos Presidentes das Comissões Administrativas 
Provisórias dos Agrupamentos de Escolas do Município recém-criados assim como os 
restantes elementos dessa equipa.----------------------------------------------------------------------  
Considera-se inadmissível que num estado democrático o respeito pelas pessoas 
individualmente consideradas e no exercício de cargos públicos seja posto em causa, pelo 
facto da não comunicação oficial da decisão do Ministério da Educação e Ciência de afastá-
los dos seus cargos, não os envolvendo no processo de constituição das novas Comissões 
Administrativas Provisórias.----------------------------------------------------------------------------  
Os diretores, após processo concursal público, foram eleitos pelos Conselhos Gerais e 
posteriormente nomeados pelo Ministério de Educação pelo que também se nos afigura de 
elementar respeito e princípio democrático a comunicação aos Conselhos Gerais das 
Escolas enquanto Órgãos de Gestão das mesmas.---------------------------------------------------  
Não estão em causa as pessoas que agora vão ocupar estes cargos, mas sim o respeito por 
aquelas que até agora os ocuparam e que deram o seu tempo, saber, empenho e dedicação à 
Escola Pública e que mereciam o respeito e reconhecimento do (s) seu (s) superior (s) 
hierárquicos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Nada vincula, no plano legal, que a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Direção 
de Serviços Região Alentejo comunique as suas decisões à Câmara Municipal contudo, no 
plano institucional e ético decorrente do cordial relacionamento é desejável que tal tivesse 
acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este processo nada teve de transparente e de democrático e em nada contribui para a 
estabilidade necessária para as novas mudanças que se preveem acontecer nas Escolas agora 
agregadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo exposto reiteramos o nosso desagrado. ---------------------------------------------------------  
2. Remeter a posição da Câmara Municipal ao Ministério de Educação e Ciência, Conselho 
Municipal de Educação, Associação de País do Município, Direções dos Agrupamentos de 
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Escolas, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, Associação Nacional de Municípios e 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República.------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingressos para peças de teatro infantis ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 17/DCD/AMAC/2013 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os valores de 3,20 € público geral e 1,60€ crianças dos 3 aos 12 
anos inclusive. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio.----------------  
De Direito: artº 64 nº 1 alínea j) da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Comemoração do Dia Mundial da Criança 2013 – Programa ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 76/DEASS/2013 -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial 
da Criança 2013, que se realizará nos dias 3 e 4 de junho do corrente ano e da estimativa de 
custos da iniciativa, que se prevê ser de 4.200,00 € (quatro mil e duzentos euros) com IVA 
incluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a transferência de uma verba no valor de 500,00 € (quinhentos euros) para a 
AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), para suportar os encargos com refeições 
e alojamento dos atores. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------  
Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada 
pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO AREALÃO ------------------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas. ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Arealão ----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 19/SAC/DCD/2013 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto.-------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à isenção das taxas de ruído e de diversão provisória no valor total 
de 92,28 € (noventa e dois euros e vinte e oito cêntimos) referentes às iniciativas a 
promover pela Associação de Moradores do Arealão no decorrer do ano de 2013. ------------  
FUNDAMENTOS: 1. A coletividade desenvolve trabalho de cariz recreativo bem como de 
caráter social onde se inserem as atividades em causa. Os apoios concedidos pelo 
Município possibilitam o desenvolvimento das atividades pelo movimento associativo, as 
quais contribuem significativamente para uma melhoria da qualidade das organizações e 
consequentemente se traduzem em benefícios diretos à população. ------------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número nove do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de treze de maio de dois mil e treze-------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar os índices contantes dos artigos 55.º e 56.º do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém.------------------------------------  
2 – Aprovar o Tarifário de Abastecimento de Água, resultante da aplicação dos índices 
referidos em 1. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Tarifa Fixa 

 Contadores Simples Índice ------------------------------------------------------------------- 

 KSad 
0,015278 

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

 KSac 
0,015278 

------------------------------------------------------------------* 

 KSao 
0,02037 

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

 KSai 
0,015278 

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

 KSae 
0,02037 

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

 KSaf 
0,02037 

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

 KSam 
0 

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

 Contadores Conjugados Índice ------------------------------------------------------------------- 

 KCad 
0,015278 

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

 KCac 
0,015278 ------------------------------------------------------------------- 

 KCao 
0,02037 ------------------------------------------------------------------- 

 KCai 
0,015278 ------------------------------------------------------------------- 

 KCae 
0,02037 ------------------------------------------------------------------- 

 KCaf 
0,02037 ------------------------------------------------------------------- 

 KCam 
0 ------------------------------------------------------------------- 

Tarifa Variável 

 Tipo de Utilizador   Índice 

 
Vad1 0,0008 

 
Vad2 0,0015 

 
Vad3 0,00225 

 
Vad4 0,004 

 

DOMÉSTICOS 

Vad5 0,005 

 

 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS 

Vac 0,003 

 
OBRAS Vao 0,004 
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INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

Vai 0,00008 

 
ESTADO Vae 0,005 

 
FREGUESIAS Vaf 0,0008 

 
MUNICÍPIO Vam 0 

 

Componente Fixa 

Calibre 
(mm) Domésticos 

Comércio, 
Indústria e 
Serviços Obras ISFL Estado Freguesias 

15 1,3750 € 1,3750 € 1,8333 € 1,3750 € 1,8333 € 1,8333 € 

20 2,2917 € 2,2917 € 3,0555 € 2,2917 € 3,0555 € 3,0555 € 

25 3,4376 € 3,4376 € 4,5833 € 3,4376 € 4,5833 € 4,5833 € 

30 4,8126 € 4,8126 € 6,4166 € 4,8126 € 6,4166 € 6,4166 € 

40 8,2501 € 8,2501 € 10,9998 € 8,2501 € 10,9998 € 10,9998 € 

50 12,6044 € 12,6044 € 16,8053 € 12,6044 € 16,8053 € 16,8053 € 

80 31,1671 € 31,1671 € 41,5548 € 31,1671 € 41,5548 € 41,5548 € 

100 48,1257 € 48,1257 € 64,1655 € 48,1257 € 64,1655 € 64,1655 € 

125 74,4803 € 74,4803 € 99,3038 € 74,4803 € 99,3038 € 99,3038 € 

150 106,5641 € 106,5641 € 142,0808 € 106,5641 € 142,0808 € 142,0808 € 

200 187,9194 € 187,9194 € 250,5510 € 187,9194 € 250,5510 € 250,5510 € 

50+15 12,6044 € 12,6044 € 16,8053 € 12,6044 € 16,8053 € 16,8053 € 

80+15 31,1671 € 31,1671 € 41,5548 € 31,1671 € 41,5548 € 41,5548 € 

100+15 48,1257 € 48,1257 € 64,1655 € 48,1257 € 64,1655 € 64,1655 € 

Componente Variável 

---------------------  
Tipo de 
Utilizador Escalão Valor por m3  

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

--------------------  0 a 5 m3 0,3880 €  ----------------------- 

---------------------  6 a 10 m3 0,7275 €  ----------------------- 

--------------------  11 a 15 m3 1,0913 €  ----------------------- 

---------------------  16 a 25 m3 1,9400 €  ----------------------- 

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

DOMÉSTICOS 

> 25 m3 2,4250 €  ----------------------- 

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

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

COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS 

ÚNICO 1,4550 € 
 ----------------------- 

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

INSTITUIÇÕE
S SEM FINS 
LUCRATIVOS 

ÚNICO 0,0388 € 
 

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

--------------------  OBRAS ÚNICO 1,9400 €  ----------------------- 

---------------------  ESTADO ÚNICO 2,4250 €  ----------------------- 

--------------------  FREGUESIAS ÚNICO 0,3880 €  ----------------------- 

--------------------  MUNICÍPIO ÚNICO 0 €  ----------------------- 

(Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor - taxa reduzida)  ----------------------- 

FUNDAMENTOS: 1 – Atendendo à republicação do Regulamento Municipal 
Abastecimento de Água de Santiago do Cacém, com alterações aprovadas em 4 de abril de 
2013, pela Câmara Municipal e em 19 de abril de 2013 pela Assembleia Municipal, 
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publicado no dia 7 de maio de 2013 no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, que prevê no 
56.º-C.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – De acordo com alínea j) do n.º 1 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  
3 – Face à conjuntura económica atual do país foram reduzidas em 25 % as tarifas fixa e 
variável do comércio, industria e serviços, no sentido de fomentar estes setores. --------------  
4 – Foi efetuada uma redução de 25 % na tarifa fixa dos consumidores domésticos 
atendendo às dificuldades financeiras das famílias. ------------------------------------------------  
5 – No sentido de apoiar as Instituições sem fins lucrativos foi efetuada uma redução de 90 
% na tarifa variável e 25 % na tarifa fixa. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão da proposta, o Senhor Vereador Óscar Ramos 
referiu que, embora não dispondo de dados para uma análise mais profunda, considerava 
que os consumidores domésticos seriam os menos beneficiados com a alteração aos 
regulamentos, e questionou sobre a razão do Município não ser taxado. ------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado esclareceu que se irão observar reduções significativas 
para os consumidores domésticos, do comércio e serviços, para entidades sem fins 
lucrativos e para as famílias mais numerosas, indicando valores que comprovam esta 
informação, como por exemplo nos consumos domésticos, em que se pagava por um metro 
cúbico consumido o valor de cinco euros e sessenta e seis cêntimos e com a nova tarifa se 
passará a pagar três euros e noventa e nove cêntimos, acrescentando que reduções 
semelhantes se irão verificar nos restantes escalões. ----------------------------------------------  
Relativamente à questão da tarifa zero para o Município, foi esclarecido que os consumos 
municipais são devidamente contabilizados, mas não existindo emissão de factura, foi 
considerado pela equipa técnica que elaborou os documentos, que aquela seria a forma mais 
apropriada de apresentação na tabela. ----------------------------------------------------------------  
Mais informou que o Município tem vindo a realizar intervenções nos equipamentos, no 
sentido da redução dos consumos e do controlo dos sistemas relativos à regulamentação em 
causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, perante as explicações que foram dadas, 
reconhecia os impactos na redução das tarifas.  ---------------------------------------------------  
Mais referiu que, tendo em conta o défice no sistema, o qual constitui um encargo 
substancial para o Município, considerava que dentro de algum tempo os valores agora 
aplicados teriam de ser novamente revistos, assim como as questões relativas às parcerias 
existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, no futuro, devia ser também equacionado o aproveitamento das águas 
residuais, depois de tratadas, para a rega de espaços verdes. -------------------------------------  
O Senhor Presidente recordou que a parceria pública de gestão da água existente entre vinte 
e um municípios do Alentejo e o Estado, na qual o Município se inclui, aprovada, por 
unanimidade, na Câmara e na Assembleia Municipal, era da maior importância, na medida 
em que os municípios individualmente não podiam suportar o volume de investimento 
necessário para a manutenção e renovação das infra-estruturas dos sistemas, como, por 
exemplo, a construção do emissário para encaminhamento das águas residuais da ETAR de 
Santiago do Cacém para a ETAR da Ribeira dos Moinhos, e a construção da nova ETAR de 
Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que existem problemas no âmbito desta parceria que estão a ser discutidos 
pelos municípios, mas não se colocava a questão da saída do sistema. --------------------------  
Acrescentou que os municípios do Alentejo estão contra a fusão do sistema com o sistema 
existente no Algarve, dado que este é muito deficitário, o que iria trazer implicações 
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negativas, e também porque se trata de uma forma de abrir caminho para a privatização dos 
sistemas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, foi apresentada 
a seguinte justificação de voto: “Os tarifários de Águas, Tratamento de Águas Residuais e 
Resíduos Sólidos, apresentam alguma redução global e com impactos significativos em 
alguns segmentos. Tendo em conta o beneficio global, embora com algumas duvidas 
colocadas na discussão, abstemo-nos na votação”.--------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número nove do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de treze de maio de dois mil e treze-------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar os índices contantes dos artigos 45.º e 46.º do Regulamento 
Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém.----------------------------  
2 – Aprovar o Tarifário de Drenagem de Águas Residuais, resultante da aplicação dos 
índices referidos em 1.-----------------------------------------------------------------------------------  

Tarifa Fixa 

 Contadores Simples Índice ------------------------------------------------ 

 KSdd 
0,010913 

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

 KSdc 
0,010913 

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

 KSdo 
0,021825 

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

 KSdi 
0,010913 

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

 KSde 
0,021825 

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

 KSdf 
0,021825 

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

 KSdm 
0 

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

 Contadores Conjugados Índice ------------------------------------------------- 

 KCdd 
0,010913 

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

 KCdc 
0,010913 

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

 KCdo 
0,021825 

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

 KCdi 
0,010913 

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

 KCde 
0,021825 

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

 KCdf 
0,021825 

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

 KCdm 
0 

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

 Tipo de Utilizador   Índice 

 
Vdd1 0,0004 

 
Vdd2 0,00075 

 
Vdd3 0,00113 

 
Vdd4 0,002 

 

DOMÉSTICOS 

Vdd5 0,0025 

 

 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS Vdc 0,002 
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OBRAS Vdo 0,004 

 
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Vdi 0,00008 

 
ESTADO Vde 0,005 

 
FREGUESIAS Vdf 0,0008 

 
MUNICÍPIO Vdm 0 

 

Componente Fixa 

Calibre (mm) Domésticos 
Comércio, Indústria e 
Serviços 

Obras ISFL Estado Freguesias 

15 0,9822 € 0,9822 € 1,9643 € 0,9822 € 1,9643 € 1,9643 € 

20 1,6370 € 1,6370 € 3,2738 € 1,6370 € 3,2738 € 3,2738 € 

25 2,4554 € 2,4554 € 4,9106 € 2,4554 € 4,9106 € 4,9106 € 

30 3,4376 € 3,4376 € 6,8749 € 3,4376 € 6,8749 € 6,8749 € 

40 5,8930 € 5,8930 € 11,7855 € 5,8930 € 11,7855 € 11,7855 € 

50 9,0032 € 9,0032 € 18,0056 € 9,0032 € 18,0056 € 18,0056 € 

80 22,2625 € 22,2625 € 44,5230 € 22,2625 € 44,5230 € 44,5230 € 

100 34,3760 € 34,3760 € 68,7488 € 34,3760 € 68,7488 € 68,7488 € 

125 53,2009 € 53,2009 € 106,3969 € 53,2009 € 106,3969 € 106,3969 € 

150 76,1182 € 76,1182 € 152,2294 € 76,1182 € 152,2294 € 152,2294 € 

200 134,2299 € 134,2299 € 268,4475 € 134,2299 € 268,4475 € 268,4475 € 

50+15 9,0032 € 9,0032 € 18,0056 € 9,0032 € 18,0056 € 18,0056 € 

80+15 22,2625 € 22,2625 € 44,5230 € 22,2625 € 44,5230 € 44,5230 € 

100+15 34,3760 € 34,3760 € 68,7488 € 34,3760 € 68,7488 € 68,7488 € 

Componente Variável 

------------------  Tipo de Utilizador Escalão 
Valor por 
m3 

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

------------------  0 a 5 m3 0,1940 €  --------------------------------------------

--------------------  6 a 10 m3 0,3638 €  ------------------------------------------ 

------------------  11 a 15 m3 0,5481 €  ------------------------------------------ 

--------------------  16 a 25 m3 0,9700 €  ------------------------------------------- 

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

DOMÉSTICOS 

> 25 m3 1,2125 €  --------------------------------------------

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

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

COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS 

ÚNICO 0,9700 € 
 ------------------------------------------ 

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

INSTITUIÇÕES SEM 
FINS LUCRATIVOS 

ÚNICO 0,0388 €  
------------------------------------------ 

------------------  OBRAS ÚNICO 1,9400 €  ------------------------------------------ 

------------------  ESTADO ÚNICO 2,4250 €  ------------------------------------------ 

------------------  FREGUESIAS ÚNICO 0,3880 €  ------------------------------------------ 

-----------------  MUNICÍPIO ÚNICO 0 €  ------------------------------------------ 
 

FUNDAMENTOS: 1 – Atendendo à republicação do Regulamento Municipal de Drenagem 
de Águas Residuais de Santiago do Cacém, com alterações aprovadas em 4 de abril de 2013, 
pela Câmara Municipal e em 19 de abril de 2013 pela Assembleia Municipal, publicado no 
dia 7 de maio de 2013 no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, que prevê no 46.º-C.  -------  
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2 – De acordo com alínea j) do n.º 1 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  
3 – Face à conjuntura económica atual do país foram reduzidas em 50 % as tarifas fixa e 
variável do comércio, industria e serviços, no sentido de fomentar estes setores. --------------  
4 – Foi efetuada uma redução de 50 % nas tarifas fixa e variável dos consumidores 
domésticos atendendo às dificuldades financeiras das famílias. ----------------------------------  
5 – No sentido de apoiar as Instituições sem fins lucrativos foi efetuada uma redução de 90 
% na tarifa variável e 50 % na tarifa fixa. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número nove do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente de treze de maio de dois mil e treze-------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar os índices contantes dos artigos 41.º e 42.º do Regulamento 
Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana.-----------------------------------  
2 – Aprovar o Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, resultante da 
aplicação dos índices referidos em 1.------------------------------------------------------------------  

Componente Fixa 

Tipo de Utilizador   
Índice 

DOMÉSTICOS 
Fr1 

0,00175 

NÃO DOMÉSTICOS 
Fr2 

0,005 

Componente Variável 

Tipo de Utilizador Escalão 
Índice 

Vrd1 0,0002 

Vrd2 0,0004 

Vrd3 0,00045 

Vrd4 0,0006 

DOMÉSTICOS 

Vrd5 0,0007 

Vrc1 0,0008 

Vrc2 0,002 

Vrc3 0,0025 

Vrc4 0,004 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA, 
SERVIÇOS E OBRAS 

Vrc5 0 
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INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

Vri 0,00002 

ESTADO  Vre 0,0025 

FREGUESIAS Vrf 0,0002 

MUNICÍPIO Vrm 0 

 

Tarifário de Recolha de Resíduos Urbanos 

Componente Fixa --------------------------------------------------------------- 

DOMÉSTICOS NÃO DOMÉSTICOS 
--------------------------------------------------------------- 

0,8488 € 2,4250 € 
------------------------------------------------------------- 

Componente Variável 

Tipo de Utilizador Escalão Valor por m3 

0 a 5 m3 
0,0970 € 

6 a 10 m3 
0,1940 € 

11 a 15 m3 
0,2183 € 

16 a 25 m3 
0,2910 € 

DOMÉSTICOS 

> 25 m3 
0,3395 € 

0 a 5 m3 
0,3880 € 

6 a 10 m3 
0,9700 € 

11 a 15 m3 
1,2125 € 

16 a 25 m3 
1,9400 € 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS 
E OBRAS 

> 25 m3 
0 € 

INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

ÚNICO 
0,0097 € 

ESTADO  ÚNICO 
1,2125 € 

FREGUESIAS ÚNICO 
0,0970 € 

 
MUNICÍPIO 

 
ÚNICO 0 € 

FUNDAMENTOS: 1 – Atendendo à republicação do Regulamento Municipal de Gestão de 
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, com alterações aprovadas em 4 de abril de 2013, pela 
Câmara Municipal e em 19 de abril de 2013 pela Assembleia Municipal, publicado no dia 6 
de maio de 2013 no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, que prevê no 42.º-C.  --------------  
2 – De acordo com alínea j) do n.º 1 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  
3 – Face à conjuntura económica atual do país foi atribuído o valor de zero ao quinto 
escalão da tarifa variável de comércio, industria e serviços e obras no sentido de fomentar 
estes setores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
4 – No sentido de apoiar as Instituições sem fins lucrativos foi efetuada uma redução de 
90% na tarifa variável.-----------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-05-16                                                                                                 12 de 12 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata 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 
redação 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 e trinta minutos. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


