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ATA NÚMERO UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE. ------  

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

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do Município, 

compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano 

Joaquim Mestre Pereira e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se 

efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------     

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e trinta 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

quarenta e nove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 

Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador Francisco de Sousa. ------------------------------------------  

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

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

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta de dezembro 

de 2019, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.807.996,11 € (dois milhões oitocentos e sete mil 

novecentos e noventa e seis euros e onze cêntimos). ---------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 366.365,94 € (trezentos e sessenta e seis mil trezentos e 

sessenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) ---------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém a vigorar em 

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º2019/300.10.002/1296 de 17/12/2019 da Divisão de 

Administração Geral e Financeira. ------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de Abastecimento de Água, 

resultante da publicação do Decreto-Lei n.º 167/2019 de 21 de novembro que atualiza o valor 

da retribuição mínima mensal garantida para 635€ a partir de 1 de janeiro de 2020. --------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número um, ficando arquivado 

na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 

Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o Regulamento Municipal de Abastecimento de Água 

de Santiago do Cacém, n.º1 e 2 do artigo 56.º, n.º1 do artigo 56.º-A e n.º1 do artigo 56.º-C. ----  

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém a vigorar 

em 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.002/1296 de 17/12/2019 da Divisão de 

Administração Geral e Financeira. ------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de drenagem de águas residuais, 

resultante da publicação do Decreto-Lei n.º 167/2019 de 21 de novembro que atualiza o valor 

da retribuição mínima mensal garantida para 635€ a partir de 1 de janeiro de 2020. --------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 

Residuais de Santiago do Cacém, n.º 1 e 2 do artigo 46.º, n.º1 do artigo 46.º-A e o n.º 1 do 

artigo 46.º-C. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------  

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

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

ASSUNTO: Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do 

Cacém a vigorar em 2020. --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.002/1296 de 17/12/2019 da Divisão de 

Administração Geral e Financeira. ------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de gestão de resíduos urbanos, 

resultante da publicação do Decreto-Lei n.º 167/2019 de 21 de novembro que atualiza o valor 

da retribuição mínima mensal garantida para 635€ a partir de 1 de janeiro de 2020. --------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 

Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, n.º1 do artigo 41.º, n.º 1, 2 e 3 do artigo 

42.º, o n.º1 do artigo 42.º-A e o n.º 1 do artigo 42.º-C. -------------------------------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. --------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” ---------------------------------------  

ASSUNTO: Estratégia Nacional Educação para a Cidadania -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.504/104 do Gabinete de Apoio à Presidência ------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta dirigida ao Ministério da Educação pelos 

Senhores Deputados Mariana Silva e José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

sobre a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. -------------------------------------------  

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

ENTIDADE: LUIS ANTÓNIO GONÇALVES RICARDO --------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de resíduos urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/118196/2019 no valor de 134,64. ---------  

LOCALIZAÇÃO: Olheiros de Baixo, Deixa o Resto, em Santo André. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2019/350.10.511/76 de 13/12/2019, da DAGF/AAAS ---------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 16,22€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a redução 

de 39,47€ na tarifa variável da água (sem IVA) na fatura n.º 001/118196/2019 e reembolso do 

valor total através de depósito bancário, tendo em conta que a referida fatura foi paga através 

de débito direto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

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

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, e por mim, José 

Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, 

exercendo as funções de Secretário.-- --------------------------------------------------------------------  

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


