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ATA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA 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. -----  

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ------------------------------------------------------  

-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  

INSTRUMENTO FINANCEIRO REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS – 

IFRRU 2020 – DIVULGAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou sobre a divulgação do Programa IFRRU, por parte 

da Câmara Municipal, no sentido de lhe ser dada mais visibilidade, para conhecimento dos 

eventuais interessados na recuperação de edifícios nas zonas históricas do Município. -----------  

Questionou ainda sobre o que está previsto para a antiga Escola Feminina, sita no Centro 

Histórico da Cidade de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente começou por informar que tinha chegado ao seu conhecimento um boato, 

de que a Câmara Municipal estaria a negociar, às escondidas, a venda daquele edifício. 

Acrescentou que no ano anterior, durante a campanha eleitoral, o BE saiu com um 

comunicado com o mesmo teor, tendo a CDU também, em comunicado, desafiado aquele 

Partido a esclarecer de onde tinha tirado aquela conclusão, ao qual não obteve resposta. Mais 

esclareceu que naquela altura, uma jovem munícipe tinha mostrado interesse no arrendamento 

daquele edifício, para ali desenvolver a sua atividade. Pedido que não foi possível satisfazer 

porque o mesmo estava ocupado por uma Conferência Vicentina, embora esta já tivesse 

manifestado vontade de encontrar outras instalações alternativas. Acrescentou que não tinha o 

ponto de situação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que também lhe tinha constado que as entidades que 

estavam naquele edifício pretendiam sair. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que era apenas uma entidade, acrescentando que, se já saíram, 

não deram conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

Relativamente ao Programa IRRU 2020, informou que se tratava de um Programa de âmbito 

nacional, e de incentivo à regeneração urbana, o qual tem sido divulgado pela Administração 

Central. Mais informou que a Câmara Municipal tem acompanhado o processo de aplicação do 

mesmo, tendo também, para possibilitar o acesso aos Fundos Comunitários através deste e de 

outros programas, criando as Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) e o PEDU. -----------------  

Referiu ainda que, apesar da promoção do Programa que tem sido feita pelo Governo, o 

mesmo não era muito apelativo para as pessoas, porque compreende um conjunto de premissas 

para a apresentação das candidaturas que não é fácil cumprir. ---------------------------------------  
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Acrescentou que a Câmara Municipal tem divulgado o Programa, dentro das suas 

possibilidades e competências, dado que se trata de um Programa gerido pelo Governo. --------  

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

HUNGRIA – BUDAPESTE - DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL TERRAS SEM 

SOMBRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que, na semana anterior, integrou a “Embaixada Cultural e 

Comercial” de municípios do Baixo Alentejo que se deslocou à Hungria, País convidado, no 

ano em curso, no âmbito daquele Festival. Acrescentou que, pela primeira vez, os municípios 

puderam convidar empresários para integrarem as suas delegações, pelo que, se fez 

acompanhar dos representantes de duas empresas; a Jardins da Lagoa e a Herdade do Cebolal. 

Mais informou que teve lugar um encontro de empresários, em Budapeste, e houve uma 

mostra de produtos de empresas portuguesas, com o objetivo de virem a entrar no Mercado 

daquele País, sendo que, a empresa Herdade do Cebolal já tinha dado alguns passos nesse 

sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a delegação foi recebida na Embaixada de Portugal, na Hungria, e pelo 

Vice-Presidente Húngaro, tendo também havido um encontro com o Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros daquele País, o qual assistiu ao concerto dos Cantadores do 

Desassossego, e uma reunião com o Presidente do Distrito de Budapeste. ------------------------  

Concluiu, referindo que se tratou de uma ação de promoção do território que permitiu realizar 

contactos institucionais importantes e teve a cobertura de muitos órgãos da Comunicação 

Social, nacional e regional, que acompanharam aquela Embaixada. ---------------------------------  

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

REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia anterior, os cinco presidentes das 

câmaras municipais do Litoral Alentejano reuniram, em Lisboa, com o Senhor Ministro da 

Saúde, onde foram colocar várias preocupações sobre os cuidados de saúde na região, as quais 

se arrastam no tempo. Acrescentou que lhes foi dado conhecimento de que não era possível 

alterar o mapa de Pessoal de dois mil e dezoito, do Hospital do Litoral Alentejano, sendo que, 

em meados do ano em curso o mesmo será revisto. Recordou que a falta de recursos humanos 

é um dos principais problemas daquela Unidade de Saúde e que, numa reunião com o Senhor 

Presidente do Conselho de Administração do HLA e com o anterior Secretário de Estado da 

Saúde tinha sido referida a possibilidade de o Hospital poder vir a contar com o reforço do 

Pessoal que ia ser colocado na fase de contingência da gripe, mas, dos vinte enfermeiros que 

eram para ser colocados naquela Unidade só chegaram três. ----------------------------------------  

Mais informou que os autarcas tentaram sensibilizar o Senhor Ministro para a importância dos 

cuidados de saúde na região, tendo em conta a população existente, o aumento da mesma nos 

meses de verão e as cerca de mil pessoas do estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz que 

também são utentes daquele Hospital, bem como os investimentos previstos. Salientaram 

também o facto de aquela Unidade ter a capitação de financiamento mais baixa do País.  -------  

Acrescentou que colocaram também questões relativas ao Centro de Saúde de Santiago do 

Cacém, referenciado no Quadro Comunitário 2020, e também a necessidade de reformulação 

do Centro de Saúde de Santo André.  ------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que estavam também naquela reunião a atual Secretária de Estado de Saúde, a 

qual conhece bem a região e os seus problemas, dado que foi Presidente da ARS do Alentejo, 

cujo Presidente também esteve presente. ---------------------------------------------------------------  

Mais informou que o Senhor Ministro pediu a ajuda dos municípios no apoio à fixação de 

técnicos de Saúde, sendo que todos os municípios do Litoral já concedem apoios para o efeito, 

acrescentando que o Município de Santiago do Cacém, para além da cedência de habitação, 

também concede bolsas de estudo, sendo a saúde a área prioritária, para além de disponibilizar 

um motorista e combustível para a Unidade Móvel de Saúde. ---------------------------------------  
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Informou ainda que o Senhor Ministro deu conhecimento da intenção do Governo de, a partir 

do início de dois mil e dezanove, voltar a adotar o modelo de colocação de médicos recém-

licenciados, na periferia, como aconteceu a seguir ao vinte e cinco de abril de mil novecentos e 

setenta e quatro. Medida que muito contribuiu para melhorar os cuidados de saúde da 

população residente no interior do País. ----------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que o Senhor Ministro da Saúde se comprometeu que ia ser dada uma 

maior atenção aos problemas dos Cuidados de Saúde na região, e neste sentido ia ser 

elaborado, até ao próximo mês de março, um plano de contingência, para a época de verão, no 

sentido do reforço dos meios.  ---------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o Senhor Ministro se deslocará a todos os municípios do Litoral Alentejano 

e, durante esta visita, irá inaugurar as extensões de Saúde do Torrão e de Alvalade. -------------  

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

INVESTIMENTOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE PROTOCOLO 

ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OS MUNICÍPIOS – 

ESCLARECIMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que, dado que, em reunião anterior, tinham sido colocadas 

algumas dúvidas pelo Senhor Vereador Óscar Ramos relativamente à unanimidade das 

posições dos municípios do Litoral Alentejano sobre este assunto, deu conhecimento do teor 

do texto das atas das reuniões do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral (CIMAL), de dezoito de janeiro e de quinze de fevereiro do ano transato, no 

referente a esta matéria, sendo que, na primeira reunião: “o Senhor Secretário Executivo 

Intermunicipal, informou que tinha participado numa reunião na Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), no dia onze de janeiro, com a presença 

do Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão e a Senhora Secretária de 

Estado Adjunta da Educação, sobre a Prioridade de Investimento 10.5 - Investimentos na 

educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a 

aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas educativas e 

formativas, onde também foi apresentada uma proposta de adenda ao Pacto assinado em 31 

de julho de 2015, destinada à construção ou reconstrução de escolas do 2º/3º Ciclo e 

Secundário, que trará acréscimo para todo o Alentejo de 17 milhões de euros. Nas 

candidaturas a submeter será exigida uma contrapartida nacional de 7,5%, por parte dos 

municípios.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinhou que a única condição para se poder aprovar a nova adenda é a necessidade da 

mesma ter que ser aprovada por unanimidade, ou seja tem que haver um entendimento entre 

todos os municípios que constituem a CIM. -----------------------------------------------------------  

A CIMAL ainda não obteve da parte do Ministério da Educação a descrição pormenorizada 

das escolas que poderão vir a ser intervencionadas, pelo que em tempo o assunto deverá ser 

formalizado ao Conselho. --------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente abriu um período de debate sobre a matéria, tendo a medida sido questionada 

principalmente pelos Srs. Presidentes dos Municípios de Grândola e Odemira nomeadamente 

por ter que haver investimento por parte dos municípios em património que é da 

propriedade/responsabilidade do estado e de haver necessidade de se constituírem como 

“donos da obra”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda recordado pelo Presidente José Alberto Guerreiro o projeto de construção da 

Escola Secundária de Odemira que foi aprovado pelo ministério, no valor de 8 milhões de 

euros, a qual nunca avançou. Acresce que aos valores que agora estão em causa serão 

seguramente muito inferiores e não iriam permitir sequer as reparações que se exigem.”------ 

Na ata de 15 de fevereiro, foi dito sobre este assunto: “Na sequência da informação que foi 

prestada pelo Secretário Executivo na reunião anterior, foi presente ao Conselho a 

formalização da proposta do Ministério da Educação sobre o mapeamento de escolas dos 2º 
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e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, bem como as minutas de protocolos a 

estabelecer com os Municípios, com o objetivo de serem as Autarquias Locais a executar as 

obras naquelas infraestruturas, no contexto do financiamento da Prioridade de Investimento 

10.5 do Alentejo 2020. -----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada e discutida a proposta nº 27/2017, a qual fica anexa à presente ata, o Conselho 

concluiu ser difícil avaliar a proposta remetida pela CCDR Alentejo, no sentido em que a 

CIMAL desconhece os critérios que subjazeram à priorização das infraestruturas escolares a 

intervencionar, não havendo nenhuma explicitação sobre os fatores que enformaram a 

decisão que recaiu sobre estas e não sobre outras, sendo neste particular o caso de Odemira 

o que mais dúvidas suscita. Desconhecendo-se, ainda os projetos ou anteprojetos ou o 

levantamento que substancia estes cálculos, não sendo por isso possível relativizar as verbas 

propostas face àquilo que serão os orçamentos em concreto para a execução destas 

intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito às minutas de protocolo propostas, o Conselho considerou que deveriam 

ser tidos em conta outros aspetos para salvaguarda dos interesses das partes.-------------------  

Nesse sentido, o Conselho Intermunicipal deliberou por unanimidade comunicar ao 

Ministério da Educação que os Municípios estão indisponíveis para assinar os acordos de 

colaboração propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o que estava escrito nas atas do Conselho 

Intermunicipal da CIMAL não contrariava, em nada, o que dissera sobre o assunto, de que os 

eleitos do PS estariam disponíveis para aceitar o princípio da comparticipação de sete e meio 

por cento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a informação que tinha obtido era de que Odemira manifestara 

descontentamento relativamente à verba, porque a considerava pequena, para as obras que 

tinha que realizar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que cada Câmara Municipal gere a Autarquia à sua maneira e que, era solidário 

com todas, mas em primeiro lugar estava a defesa dos interesses do Município. ------------------  

O Senhor Presidente informou que este assunto voltou a ser discutido, informalmente, entre os 

cinco presidentes, tendo transmitido ao Presidente da Câmara Municipal de Odemira a posição 

do Senhor Vereador do PS, na Câmara Municipal de Santiago do Cacém, o qual referiu que 

não se devia acreditar em tudo o que se diz sobre este assunto, porque a ele também lhe tinham 

dito que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém estava disponível para aceitar as 

condições do Pacto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu novamente que a decisão de alteração ao Pacto terá de ser tomada por unanimidade, 

no âmbito da CIMAL. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que é importante que fique claro que o Senhor Vereador Óscar Ramos, enquanto 

candidato e como Vereador, tinha a indicação de que as obras da ESPAM eram de três 

milhões e meio de euros, quando não existe projeto para as mesmas, e que a verba que existe é 

de dois milhões e meio de euros. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos esclareceu que o que tinha dito era que havia uma estimativa 

daquela verba e não referira o projeto. Acrescentou que o que importava era que o PS, o qual 

representava, se revia nesta forma de parceria. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que podia concluir que, neste caso, havia um Partido com 

posições diferentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou, se não se devia procurar saber o que é possível 

fazer com esta verba de dois milhões e meio de euros. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que é ao Ministério da Educação que compete determinar quais as 

obras que vão ser executadas. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que não podia ignorar aquilo que ouvia e lia, 

recordando que foi transmitido pela Senhora Secretária de Estado da Educação que aquela 
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Escola exigia mais obra. Recordou também que no governo de José Sócrates a indicação que 

foi dada era de que as obras seriam de dez milhões de euros, sendo que, no comunicado do PS, 

divulgado na campanha eleitoral, indicava três milhões e meio de euros, quando a informação 

atual é de que a verba disponível é dois milhões e meio de euros, a qual não será suficiente 

para recuperar aquele estabelecimento de ensino, tendo em conta o estado em que se encontra. 

Recordou ainda que a Câmara Municipal tem em curso um investimento de dois milhões e 

trezentos mil euros nas escolas que são da sua responsabilidade, e sem ajudas da 

Administração Central. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que foram eleitos para ajudar as pessoas, o que passa também por uma gestão 

correta dos dinheiros públicos que são atribuídos às autarquias com a sua aplicação nos fins a 

que se destinam, no âmbito da competência das mesmas. --------------------------------------------  

Referiu ainda que quando o PS está no governo existe uma postura favorável às decisões do 

mesmo, mas se o governo fosse PSD, os eleitos do PS estariam contra a decisão em causa. ----  

Concluiu, referindo que não se tratava somente de estar ao lado das pessoas, mas era preciso 

ter em conta aquilo que são as competências e os orçamentos das autarquias. Acrescentou que 

a Câmara Municipal quer o melhor para a população escolar e que é um exemplo no setor da 

Educação, onde coloca mais trabalhadores do que as disposições legais indicam, no sentido de 

servir o melhor possível a comunidade escolar e resolver os seus problemas.----------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que reiterava a posição dos eleitos do PS e das 

pessoas que representavam sobre este assunto.  -------------------------------------------------------  

Relativamente à afirmação sobre o PS e o PSD, lembrou que foi graças a estes partidos que 

classificou como os dois baluartes do País, os quais tiveram uma visão de futuro no que 

respeitou à adesão de Portugal à União Europeia, que foi possível um desenvolvimento impar, 

o que, com outras forças políticas não aconteceria, sendo que, se os fundos fossem melhor 

aproveitados, seria mais positivo. Acrescentou que esta é que era a base, embora reconhecesse 

que a União Europeia precisava de corrigir algumas questões. --------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – REPOSIÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DA 

SEGURANÇA SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que a Senhora Diretora Distrital daqueles Serviços 

lhe comunicou que estavam a funcionar, provisoriamente, nas residências do Pinhal, os 

serviços de atendimento geral, sendo que, para tratar de atestados médicos os utentes terão 

que se deslocar a Santo André. --------------------------------------------------------------------------  

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

4º FESTIVAL DA ENGUIA DA LAGOA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que era de destacar o sucesso, mais uma vez, daquela iniciativa no 

Município, a qual se prolongou por dez dias, com enorme procura, graças também à 

divulgação, em direto, de três canais de televisão e de órgãos locais da Comunicação Social. 

Mais referiu que deixava uma palavra de apreço às empresas da restauração que tornaram 

possível a iniciativa, a qual trás muitas pessoas ao Município, não só na altura da mesma mas 

também ao longo do ano, contribuindo para a sua visibilidade e para o desenvolvimento 

económico do mesmo. Iniciativa que contou novamente com o apoio da Câmara Municipal e 

da Junta de Freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu que também lhe parecia que a iniciativa tinha tido 

sucesso, pelo que felicitou a organização. Mais considerou que era importante a promoção 

deste tipo de iniciativas, para que mais pessoas venham conhecer o Município, contribuindo 

para o seu desenvolvimento. -----------------------------------------------------------------------------  

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

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – CAMPEONATO NACIONAL DE SUPER 

ENDURO. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Luis Santos referiu que era também de salientar a prova do Campeonato 

de Enduro, a qual teve lugar, no último fim de semana, em Santo André. --------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres considerou que aquela iniciativa tinha sido muito positiva, 

com a participação de muitas pessoas. Acrescentou que abordou com o Senhor Vice-

Presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo a possibilidade do regresso daquela 

prova ao Município, no próximo ano. ------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta e um de 

janeiro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.940.757,22 € (Dois milhões novecentos e quarenta mil 

setecentos e cinquenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). ----------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 252.627,31€ (Duzentos e cinquenta e dois mil 

seiscentos e vinte e sete euros e trinta e um cêntimos). -----------------------------------------------  

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

-------------------------------------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 diretor de fiscalização da 

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

DOIS – Aprovar que o diretor 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 Luis 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. -----------------  

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. -----------------------------  
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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 excecional 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. ---------------------------------------------------------------------------  

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. ---------------------------------------------------------------  
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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 coletânea 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. ---------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis Santos questionou se não tinham sido procuradas 

soluções alternativas para dar resposta a esta situação, porque lhe parecia que o valor em 

causa era muito elevado. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que foram analisadas outras hipóteses para 

responder a esta situação, a qual decorre da lei em vigor, mas não foi possível encontrar uma 

alternativa compatível com os horários do aluno. -----------------------------------------------------  

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

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 cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha 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 

 

________________________________________________ 

 

 

 


