CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos nove 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, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
um da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------O Senhor Vereador Francisco de Sousa não votou, por não ter estado Presente na Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: --------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente
Álvaro Beijinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------REPÚBLICA CHECA – PRAGA – FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA –
APRESENTAÇÃO DA DÉCIMA SEXTA EDIÇÃO – PROGRAMA PARA 2020.
A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento de que o Senhor Presidente não estava presente
na reunião, porque tinha sido convidado para a apresentação do Programa de 2020 do Festival
Terras Sem Sombra, que ocorre, nesta data, em Praga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – MANUTENÇÃO DE VIAS
RODOVIÁRIAS E ILUMINAÇÃO DE PASSADEIRAS ----------------------------------------O Senhor Vereador Luis dos Santos alertou para a situação da via que liga o Bairro da Atalaia
ao Bairro das Torres, com buracos, havia algum tempo, o que obrigava ao desvio das viaturas
para o eixo da via, com o perigo inerente a essa manobra, para além dos danos nas mesmas. --Chamou também a atenção para a falta de iluminação de algumas passadeiras, naquela
Cidade, sugerindo a colocação de pequenos sinalizadores luminosos nas mesmas, por questões
de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a falta de iluminação, em algumas passadeiras,
tinha a ver com o facto dos ramos da árvores terem crescido e tapado as luzes dos postos de
iluminação pública, o que será corrigido. ---------------------------------------------------------------Mais informou que está a ser alterada alguma sinalização luminosa de aproximação de
passadeiras, no sentido de reforçar a segurança dos peões. -------------------------------------------Relativamente à situação do piso, no Bairro das Torres, referiu que não tinha conhecimento da
mesma, da qual irá tratar. ---------------------------------------------------------------------------------Apelou para que, sempre que forem detectadas estas e outras situações similares, as mesmas
sejam comunicadas à Câmara Municipal, para que possam ser resolvidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-01-09
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CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO –
PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO – ESTACIONAMENTO IRREGULAR ---------------O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que era necessário encontrar uma solução que
impossibilitasse o estacionamento irregular de viaturas no início daquela via, a norte, porque
apesar da proibição, os condutores não cumprem, causando problemas à circulação na mesma,
porque não fica espaço suficiente para a passagem de outras viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ROTUNDA JUNTO AO CAMPO DE
FUTEBOL MIRÓBRIGA, A NORTE. ---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha dúvidas sobre a efectiva necessidade
daquela Rotunda, em construção, considerando que poderá vir a incrementar o trânsito
naquele local, potenciando mais acidentes. -------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a dúvida que tinha sobre este assunto era
relativa à necessidade de se continuar a subir até à outra Rotunda, para depois virar para a Rua
de acesso à Escola e à Estrada de Santa Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTA DE SANTO ANDRÉ – MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO JUNTO AO
CRUZEIRO ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para a necessidade de reparação dos
buracos na via de acesso à praia, a seguir ao Cruzeiro. -----------------------------------------------O Senhor Vereador Luis dos Santos chamou também a atenção para uma situação de
sinalização no estacionamento de deficientes, junto ao restaurante Fragateira, onde foram
colocadas duas setas, uma virada para a direita e outra para a esquerda, não se percebendo
qual o propósito das mesmas. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estão a ser tapados, com rega asfáltica, os
buracos junto ao Cruzeiro e na entrada do parque de estacionamento. -----------------------------Mais informou que será vista a questão da sinalização no estacionamento, junto à Fragateira.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTO MUNICIPAL DA COSTA DE SANTO ANDRÉ ----------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era preciso efectuar uma acção de limpeza geral
no Bairro, onde se encontram viaturas abandonadas e restos de instalações artísticas, entre
outras situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que serão desenvolvidas acções para corrigir as
situações detectadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM - PARQUE INDUSTRIAL – MANUTENÇÃO
DO PISO ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que constatara que foram tapados os buracos na via,
em frente ao Hospital Veterinário, a qual tinha muitos buracos, considerando importante que
estas reparações sejam feitas, por questões de segurança. --------------------------------------------O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que aquele local era uma zona crítica, onde o
asfalto se apresentava, frequentemente, danificado, devido ao trânsito e à confluência de águas
naquela curva. -----------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que deu instruções aos serviços no sentido de intervirem naquela e noutras
situações, tapando os buracos existentes nos pisos com massas frias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO DENTRO DAS CIDADES ------O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que havia quem defendesse que o limite de
velocidade dentro das cidades fosse reduzida para trinta quilómetros, devido a situações de
abuso por parte de alguns automobilistas que não cumprem o limite actual, de cinquenta
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quilómetros, considerando que não ser correto que, pelo fato de alguns não respeitarem as
regras, aqueles que cumprem venham a ser penalizados com uma medida de redução da
velocidade que considera excessiva, embora não deixasse de estar preocupado com a
segurança das pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente referiu que foram registadas as questões colocadas e que se iria
diligenciar no sentido da sua resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de janeiro de
2020 eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.349.856,79 € (três milhões trezentos e quarenta e nove
mil oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta e nove cêntimos). ---------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 374.922,61 € (trezentos e setenta e quatro mil
novecentos e vinte e dois euros e sessenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
– PCP---------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Perguntas dirigidas pelo Grupo Parlamentar do PCP ao Governo na
Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Lisboa --------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.504/111 do Gabinete de Apoio à Presidência. ----APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. ------TOMAR CONHECIMENTO: Das perguntas dirigidas pelos Senhores Deputados Bruno
Dias e Paula Santos do Grupo Parlamentar do PCP ao Governo na Assembleia da República,
referente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e ao Direito à Habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio -----------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte barra trezentos e cinquenta ponto trinta
ponto zero zero dois barra um. ----------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. ------PROPOSTA: Um – Aprovar para o ano de 2020, a constituição de um Fundo de Maneio
dotado de um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e
Regularização do Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de Janeiro de 2003.
Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomear para Tesoureiro
do Fundo o Técnico Superior Octávio José Palminha Gonçalves e Tesoureira substituta a
Técnica Superior Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço que nas suas faltas e
impedimentos será substituída pelo Diretor do Departamento de Administração e Finanças,
José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves. --------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na Portaria nº 189/2016 de 14 de julho que
aprova as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional o qual faz parte
como anexo III do Decreto – Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. ---------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens - CPCJ. ---------------------------------------------------------------------------------------------2020-01-09
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto trinta ponto zero zero dois
barra dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte. ---------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. ------PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2020, a constituição de um Fundo de Maneio
destinado a suportar despesas ocasionais de pequeno montante resultante da ação das
Comissões de Protecção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua
guarda de facto, no valor de 102,35€ mensais, distribuído da seguinte forma: --------------------» Géneros alimentícios - Classificação 02/02.01.06 – 40,00€----------------------------------------» Aquisição de refeições - Classificação 02/02.02.25 – 27,35€ --------------------------------------» Transportes - Classificação 02/02.02.10 – 15,00€ ---------------------------------------------------» Produtos químicos e farmacêuticos - Classificação 02/02.01.09 – 20,00€ -----------------------Dois - Que o mesmo seja instalado com início de funcionamento em 10 de janeiro de 2020. --Três - A gestão do fundo de maneio compete ao/à Presidente da CPCJ, sendo substituído nas
suas faltas pelo secretário ou secretária da comissão. -------------------------------------------------Quatro - A utilização das verbas está sujeita a decisão conjunta do/da presidente da Comissão
e do/da representante do Município na Comissão. -----------------------------------------------------Cinco - O fundo é criado até ao fim do presente ano civil, sendo encerrado até 31 de
dezembro e até esta data reposto na tesouraria Municipal. -------------------------------------------Seis - A reconstituição do fundo será efectuada mensalmente, sempre contra a entrega dos
documentos justificativos das despesas, não podendo estas ultrapassar o montante mensal do
fundo de maneio para cada uma das rúbricas da despesa. --------------------------------------------FUNDAMENTOS: - De Facto - Compete ao Município garantir o apoio ao funcionamento
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, designadamente, nas vertentes logísticas,
financeira e administrativa. --------------------------------------------------------------------------------Dentro da vertente financeira está incluído um fundo de maneio que se destina a suportar
despesas ocasionais e de pequeno montante, resultantes da ação das comissões de protecção
junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre
que não seja possível assegurá-la através dos recursos formais das entidades que compõem a
própria comissão, ou de outras entidades. Estão excluídas aquelas despesas naturalmente
decorrentes da ação social, para as quais existem mecanismos e entidades devidamente
estabelecidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os critérios de atribuição do apoio ao funcionamento das comissões de protecção são fixados
pela Comissão nacional, tendo em consideração a população residente com idade inferior a 18
anos, o volume processual da comissão e a adequada estabilidade de intervenção protectiva,
tendo sido definidos seis escalões de financiamento e que o montante máximo do fundo de
maneio não pode ultrapassar o valor da comparticipação mensal, os dados recolhidos através
do relatório anual de avaliação da atividade da CPCJ de Santiago do Cacém e os dados dos
Censos de 2011, a CPCJ de Santiago do Cacém situa-se no 3º escalão, a que corresponde um
fundo de maneio de 102,35 € mensais. -------------------------------------------------------------------De Direito - Artigo 14º da Lei 147/99, de 1 de Setembro (Lei de Proteção de crianças e
jovens em perigo), com a redacção dada pela Lei nº 142/2015, de 8 de Setembro. ---------------De acordo com o previsto na Portaria nº 189/2016 de 14 de julho que aprova as Notas de
Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional o qual faz parte como anexo III do
Decreto – Lei nº 192/2015, de 11 de setembro – Sistema de Normalização Contabilística para
as Administrações Públicas (SNC – AP). ---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: RICARDO AUGUSTO MENDONÇA SAMPAIO CLETO -------------------2020-01-09
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ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel sito na Área
de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Rua Do Mar, Bairro das Panteras, Bloco 1.3, 1º Andar Esquerdo A em
Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. ------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/497, datado de 09-12-2019, da Divisão de
Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Ricardo Augusto Mendonça Sampaio Cleto.
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. ------PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a
transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana Rua Do Mar,
Bairro das Panteras, Bloco 1.3, 1º Andar Esquerdo A em Vila Nova de Santo André, freguesia
de Santo André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 5924, Fracção “G” (Habitação) e
Fracção “P” (Estacionamento) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº
1372/19910312, da freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não
pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. --------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redacção), o
Município de Santiago do Cacém (MSC) tem o direito de preferência nas transmissões a título
oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o
pedido ser submetido a deliberação de Câmara. -------------------------------------------------------2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na
aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante
interesse municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------3- Não obstante esta prorrogativa legal, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência,
deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização
de reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no
âmbito da ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÂO MUSICAL DOS AMIGOS DA BANDA FILARMONICA
LIRA CERCALENSE------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Cantares as Janeiras – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento
Especial de Ruído – Ratificação do Despacho ------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2019/450.10.215/130 de
30/12/2019 e Informação nº 35459 /DCD-Divisão de Cultura e Desporto de 30 /12/2019. -----APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -----------------------------------------------PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado pela Senhora Vice-Presidente a 03 de
janeiro de 2020 de aprovação do Licenciamento solicitado e apoiar a realização dos Cantares
das Janeiras no dia 04 de janeiro de 2020 através da isenção do pagamento das taxas relativas
ao Licenciamento Especial de ruído na via pública no valor de 14,25€. ---------------------------FUNDAMENTOS: - Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, pode o Presidente,
praticar quaisquer atos de competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a
ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. ------------------------------------------ É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do
artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo decreto-lei nº9/2007 de 17/01.
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº
2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------2020-01-09
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- A Associação não apresentou o requerimento em tempo útil de ser deliberado o
Licenciamento pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------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 dez horas e trinta 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, Maria da
Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica na Divisão de Administração Geral e
Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta.-- -----------------------------------------

A Vice-Presidente da Câmara Municipal

_______________________________________________

A Secretária Substituta da Reunião

________________________________________________
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