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ATA NÚMERO VINTE E SEIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOIS DE JULHO DE DOIS MIL 
E QUINZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do Cacém 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, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 
Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 
Joaquim Mestre Pereira, 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 onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte 
e cinco, de reunião anterior, a qual foi maioria, com duas abstenções do Senhor Presidente e 
do Senhor Vereador Paulo Gamito, por não terem estado presentes. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------  
REUNIÃO DA CIMAL COM A CCDRA – NOVO QUADRO COMUNITÁRIO DE 
APOIO – CONTRATUALIZAÇÕES --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tinha tido lugar, no dia trinta de junho do ano em curso, 
em Évora, uma reunião entre a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), 
com o objetivo de renegociar as contratualizações para o Alentejo Litoral no âmbito do 
novo Quadro Comunitário de Apoio, na qual foi apresentada uma contraproposta à CIMAL 
no valor de 17,4 milhões de euros, sendo que a proposta apresentada pela mesma era de 33 
milhões de euros, com a justificação de que tinha havido uma redução da verba global para 
o Alentejo que ultrapassava os cinquenta por cento daquela que tinha sido inicialmente 
indicada. Mais informaram que o critério de distribuição da verba prevista tinha sido o valor 
per capita. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que os presidentes das câmaras municipais do Alentejo Litoral transmitiram 
aos responsáveis da CCDRA que este não era o critério mais correto, tendo em conta a 
coesão do território, devendo ser considerados outros fatores, nomeadamente a área 
territorial dos municípios e o turismo, devido à necessidade de infraestruturas, não só para 
os seus habitantes, mas também para servir os turistas e os trabalhadores não residentes que 
prestam serviço na Plataforma Industrial de Sines. -------------------------------------------------  
Mais referiu que se tratava de uma redução de quase cinquenta por cento da verba prevista 
pelos municípios para investimento nas diferentes áreas, nomeadamente equipamentos 
sociais, escolas e eficiência energética. Acrescentou que os municípios já tinham começado 
a trabalhar no sentido de refazer a proposta, sendo que, depois dos cortes feitos, alcançaram 
um valor de cerca 22 milhões, o que dará pouco mais de 4 milhões para cada município, 
ultrapassando a verba indicada pela CCDRA, esperando que a mesma possa vir a ser 
aumentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que o atual Quadro Comunitário de Apoio dispõe de uma verba superior à do 
Quadro anterior, mas que mais de um terço dessa verba vai para a iniciativa privada, sendo 
previsível que as empresas não venham a ter capacidade para contratualizar a verba 
disponível. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que, em termos de investimento público, os organismos da Administração 
Central têm as verbas garantidas, enquanto os municípios são confrontados com reduções 
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elevadas, pelo que, algumas Comunidades Intermunicipais do País se recusaram a 
subscrever esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VIAS RODOVIÁRIAS NACIONAIS QUE ATRAVESSAM O MUNICÌPIO – 
OBRAS ABANDONADAS ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que se apercebeu da movimentação de máquinas, em alguns 
pontos das vias com obras suspensas, designadamente na Freguesia de Santo André, tendo 
confirmado, no terreno, com um técnico da empresa Tecnovia que estão em curso algumas 
intervenções e que esperam concluir os trabalhos durante o mês de julho. ----------------------  
Mais informou que na via que atravessa a Cidade de Vila Nova de Santo André está sendo 
colocada sinalização de indicação de autoestrada, considerando que, para o troço na zona 
urbana, devia ser encontrada uma solução intermédia de sinalização da mesma. Acrescentou 
que o Presidente da Câmara de Sines também manifestou preocupação sobre a indefinição 
na classificação daquela via, pelo que, equacionam um pedido de reunião à entidade 
responsável, as Infraestruturas de Portugal (IP), para que lhes seja esclarecida esta situação. 
Concluiu, referindo que, depois de tantos anos de espera, o retomar daquelas obras era uma 
boa notícia, esperando que desta vez as mesmas sejam concluídas. ------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a informação que tinha era de que as obras 
tinham recomeçado em março, com a colocação de raids, manifestando satisfação por 
aquela intervenção estar a ser feita, embora tardiamente, esperando que o ritmo das obras se 
mantenha, sem mais percalços, considerando ainda que, havendo ajustes a fazer, este era o 
tempo para intervir. --------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, fazendo votos para que as obras terminem bem, de forma a servirem as 
populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HASTEAR DA BANDEIRA AZUL NA PRAIA DA COSTA DE SANTO ANDRÉ E 
NA PRAIA FONTE DO CORTIÇO ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, nesta data, foram hasteadas as bandeiras azuis, galardão 
de qualidade atribuído às praias do Município, as quais foram também classificadas com a 
qualidade de ouro. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o processo para obtenção destes galardões não tem sido fácil, devido 
sobretudo aos problemas relativos à concessão dos apoios de praia e vigilância das mesmas, 
informando que o concessionário do apoio de praia na Costa de Santo André, levantou 
alguns problemas na abertura do mesmo, devido às obras em curso, argumentando que 
iriam influir negativamente no negócio, o que obrigou a que a Câmara Municipal em 
conjunto com a Junta de Freguesia, tivessem de criar as condições que se impunham para 
não perder aquele galardão, tendo a Câmara Municipal assumido também os custo de um 
dos nadadores salvadores. -------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 636.077,53 € (seiscentos e trinta e seis mil e setenta e 
sete euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 394.350,72 € (trezentos e noventa e quatro mil 
trezentos e cinquenta euros e setenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Quinze/Dois 
Mil e Dezoito.   -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelos Membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número cento e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e dez, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -----------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO FRANCISCO -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da fatura nº 002/3672/2015 relativa a 
uma limpeza de fossa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Daroeira – Vale Seco, Santiago do Cacém -----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número sessenta e nove da área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração e Finanças. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o pagamento em 6 prestações de 20,09 € cada da fatura nº 
002/3672/2015 no valor de 120,54 €, relativa a uma limpeza de fossa. --------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido, atendendo à difícil situação económica do 
munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “RESGATE” – Piscinas descobertas do Parque Urbano do Rio da 
Figuerira --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação nº 83/2015, da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o ato do Presidente da Câmara Municipal de assinatura Protocolo 
de colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores do Litoral 
Alentejano – Resgate, no valor de 9.699,22 € (nove mil seiscentos e noventa e nove euros e 
vinte e dois cêntimos), documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -----------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: De acordo com o planeamento anual do Serviço Municipal 
Desporto sempre se previu a abertura ao público da instalação supra referida no período de 
30/06 a 13/09, desta forma fez-se várias diligência junto da Associação de Nadadores 
Salvadores do Litoral Alentejano “RESGATE” para a colocação de 2 Nadadores Salvadores 
neste equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Contudo, os Serviços só obtiveram proposta da Associação RESGATE no dia 22 de junho 
de 2015, pelo que, dada a urgência da abertura da instalação, o protocolo em anexo foi por 
mim assinado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: Ao abrigo do disposto no nº 3 do Artº 35 do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como do disposto do Artº 33 nº 1 na alínea u) da mesma Lei e o contido do 
artº 31 do anexo da Lei 68/2014, de 29 de agosto. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 
Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2015 e Inf. 132/DSCT/2015 da Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Deliberar sobre a Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento doze, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da Reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto: 1- Em 11/06/2015 foi aprovada em reunião de câmara a 
abertura do procedimento de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Sudeste do 
Centro Histórico de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
2- Nos termos do artigo 7.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), compete 
aos municípios desenvolverem a respetiva estratégia de reabilitação, através da delimitação 
de áreas de reabilitação urbana (ARU), concretizadas mediante instrumentos próprios ou 
através da aprovação de um plano de pormenor de reabilitação urbana, correspondendo a 
cada ARU uma operação de reabilitação urbana e sendo estas enquadradas por instrumentos 
de programação designados, respetivamente, por uma estratégia de reabilitação urbana ou 
de programa estratégico de reabilitação urbana. -----------------------------------------------------  
3- Os nossos espaços urbanos consolidados têm vindo a assistir a uma degradação 
progressiva das suas infraestruturas, dos seus edifícios e dos seus espaços públicos, 
decorrente do seu próprio envelhecimento, da sobrecarga de usos ou do seu desajustamento 
aos modos de vida atuais. Esta realidade assume uma dimensão particular no Centro 
Histórico de Santiago do Cacém e em algumas das suas áreas limítrofes, razão pela qual se 
optou pela sua delimitação como ARU. --------------------------------------------------------------  
4- A proposta de delimitação da ARU do Centro Histórico de Santiago do Cacém que ora se 
apresenta é constituída por: -----------------------------------------------------------------------------  
a) Memória descritiva e justificativa; -----------------------------------------------------------------  
b)Planta de delimitação; ---------------------------------------------------------------------------------  
c)Quadro dos benefícios fiscais; -----------------------------------------------------------------------  
5- Os objetivos estratégicos de reabilitação urbana definidos na memória descritiva deverão 
ser prosseguidos com uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), que será 
consubstanciada na segunda fase do trabalho. -------------------------------------------------------  
6- De acordo com o estipulado no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), a ORU 
do Centro Histórico de Santiago do Cacém deverá assumir a forma de uma operação 
sistemática, porquanto se pretende uma intervenção integrada de reabilitação urbana 
dirigida à reabilitação do edificado, mas também à qualificação das infraestruturas, dos 
equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 
requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
7- ARU deverá ser enquadrada através de instrumento próprio, sob a forma de Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), tendo como entidade gestora o próprio 
município que assumirá a sua coordenação e gestão. -----------------------------------------------  
8- Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 14.º do RJRU, é proposta a aprovação 
dos seguintes benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património: ----  
 a) IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção por um 
período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, 
podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos (n.º 7 do artigo 71º do EBF);  
 b) IMT – são passíveis de isenção aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de 
prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira 
transmissão onerosa do prédio reabilitado (n.º 8 do artigo 71º do EBF); ------------------------  
9- Complementarmente aos benefícios fiscais propostos, deverá, numa vertente 
penalizadora, proceder-se ao agravamento do IMI até ao dobro da taxa, no caso de imóveis 
devolutos e ao triplo no caso de imóveis em ruínas ( nº 3 do artigo 112º do CIMI).   ----------  
10- Decorre ainda do Regulamento Municipal de Taxas (RMT), os seguintes benefícios 
financeiros associado às taxas urbanísticas: ----------------------------------------------------------  
a) Isenção ou redução até 50% das taxas sobre operações urbanísticas que contribuam para 
a reabilitação (alínea h) do n.º 2 do artigo n.º 8.º do RMT); ---------------------------------------  
b) Isenção das taxas sobre a ocupação do domínio público municipal, para a realização de 
obras de reabilitação urbana, nos primeiros 12 meses após a emissão do alvará ou do prazo 
de admissão de comunicação prévia (artigo 7.º do RMT) ------------------------------------------  
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De Direito: Nos termos do artigo 13.º do RJRU, e da alínea n), n.º 2 do artigo 23.º, da 
alínea r) n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 10/DSCT/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 
Administração Urbanística.  ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número cento e treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: IX G.P. Atletismo Nª Srª do Livramento -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Francisco---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 84/DCD/DESP/15.31.1.1 e Proc.08/TL/Prova Desp. /15 --------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “IX G.P. de Atletismo Nª Srª do Livramento” 
organizado pelo “Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra” no dia 04 de 
julho de 2015, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da 
Prova Desportiva no valor de 16,26€. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: O “Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da 
Serra” tem-se revelado uma Associação Importante na dinamização e promoção da 
atividade desportiva, nomeadamente Atletismo e Caminhada, constituindo-se como 
elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento sustentado do 
Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------  
O evento a realizar é importante para a região e instituição que os desenvolve, dando-lhe 
notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 
região.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: 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: Celebração de contratos de prestação de serviços – Técnicos de Desporto -
Pedido de parecer prévio vinculativo. --------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de 
prestação de serviços, com sete técnicos, para ministrar aulas nas Piscinas Municipais, de 
setembro de 2015 a julho de 2016. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar as aulas de natação e hidroterapia 
nas Piscinas Municipais; --------------------------------------------------------------------------------  
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Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; --------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante, nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo; --------------------  
Inexistência de impedimento à celebração dos contratos com as contrapartes. -----------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO SANTIAGO DO CACÉM E ASSOCIAÇÕES 
DESPORTIVAS MUNICIPAIS  --------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Regulamento para atribuição de apoios financeiros ao Movimento 
Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2.2 com a Informação nº 100/2014, da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Que se inicie o procedimento de alterações do Regulamento de Apoios 
Financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém 
com a publicitação desta intenção no site do Município de Santiago do Cacém. ---------------  
Propõe-se que se determine o prazo de 10 dias úteis para a constituição de interessados, a 
realizar por escrito, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Dada a necessidade de regulamentar a atribuição de apoios 
financeiros decorrentes da atividade regular das Coletividades Desportivas Municipais 
torna-se fundamental ajustar o regulamento existente às necessidades atuais. ------------------  
Pretende-se incentivar a prática desportiva da população através de apoios financeiros às 
entidades que promovam essas atividades. -----------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo do artigo nº 98 do Código do Procedimento Administrativo e o artigo 33 nº 1 
alínea K9 do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência  de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, zero quatro, zero dois de dois mil e quinze 
do Serviço Municipal de Proteção Civil. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.558,15€ (dois mil 
quinhentos e cinquenta e oito euros e quinze cêntimos) referente ao custo de seguros da 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
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ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço e Costa de Santo André. --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 084/DCL/2015----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a assinatura do Protocolo de Colaboração Financeira com a 
Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano – Resgate, por forma a 
dotarmos as Praias da Fonte do Cortiço e Costa de Santo André com as medidas de 
segurança exigidas a uma praia possuidora do galardão Bandeira Azul, documento que é 
dado como reproduzido na presente ata com o número cento catorze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da Reunião. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Para a manutenção e melhoria da vigilância e assistência a 
banhistas nas praias do Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anos 
anteriores, atendendo à necessidade de dotar as praias da Fonte do Cortiço e Costa de Santo 
André de meios para apoiar na vigilância e resgate de vítimas, durante o ano de 2015. -------  
De Direito: Ao abrigo do artigo 33º nº 1 alínea o) e u) do anexo 1 da lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 
 

________________________________________________ 


