REUNIÃO
DO EXECUTIVO

M ANDATO 2009-2013
ACT A N.º 37
DE 10-03-2011

1
ACTA N.º 37
Mandato 2009-2013
Data da reunião privada extraordinária: 10-03-2011
Local da reunião: Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Santarém
Início da reunião: 20,00 horas
Términos da reunião: 20,15 horas
Resumo diário da Tesouraria: 10/03/2011 .......................... 2.473.811,69 €
Membros da Câmara Municipal que compareceram à reunião:
Presidente: Francisco Maria Moita Flores
Vereadores: Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves
Teresa Catarina Pereira Maia
João Francisco Ferreira Teixeira Leite
Vitor Manuel da Costa de Oliveira Gaspar
Maria Luisa Costa Ferreira Goes Féria
Ludgero António de Jesus Mendes
António Francisco Baptista Valente
Responsável pela elaboração da acta:
Nome: Maria Nazaré de Matos Ferreira Pais da Costa
Cargo: Coordenadora Técnica
Faltas justificadas: António José da Piedade do Carmo
Faltas por justificar:
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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA ---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram vinte horas, dando
conhecimento da ausência do senhor Vereador António Carmo na presente reunião, por
ter encontrado dificuldades no trajecto entre Lisboa, local onde exerce funções
profissionais, e Santarém, encontrando-se retido no trânsito. Submetida

pelo

senhor

Presidente, à votação, foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do senhor
Vereador António Carmo. ---------------------------------------------------------------------------- A seguir deu início ao “PERÍODO DA ORDEM DO DIA”: ------------------------------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES
MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da reunião do Conselho da Medalha Municipal, realizada no dia quatro
do corrente mês, o senhor Presidente propôs a atribuição das condecorações honoríficas
a seguir discriminadas com os fundamentos indicados: ------------------------------------------ Proposta de Atribuição de Medalha de Ouro -------------------------------------------------- UM - Ao Engenheiro Mário Lino Soares Correia que, enquanto ministro das Obras
Públicas, teve um papel decisivo na defesa dos interesses de Santarém, quer no que
respeitou à negociação do imobiliário do Estado para a posse da autarquia, quer à
mediação que realizou por forma a avançar a Fundação da Liberdade quer, ainda, pela
aceitação de acordos comunitários para investimentos integrados no Quadro de
Referência Estratégico Nacional em Santarém num valor que ascende a cerca de trinta
milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------------- O Engenheiro Mário Lino excedeu largamente as suas competências de ministro,
revelando-se um cidadão empenhado e interessado no desenvolvimento do poder local,
acompanhando cada projecto e cada iniciativa com acrescida responsabilidade, abrindo
as portas ao ciclo de desenvolvimento que se perspectiva para o concelho de Santarém e
para toda a região do Vale do Tejo. ----------------------------------------------------------------- DOIS - À Fundação Passos Canavarro - Arte, Ciência e Democracia, tendo em conta
a obra desenvolvida por esta Fundação, principalmente, pelo seu Presidente e Fundador,
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Dr. Pedro Manuel Guedes Passos Canavarro e pelos seus órgãos, especialmente pela
forma como têm preservado, recuperado e divulgado, o património histórico-cultural de
Santarém, designadamente, através da sua divulgação e promoção cultural. ------------------ Santarém teve a sorte de Passos Manuel a ter escolhido para viver e de Almeida
Garrett ter pernoitado na Alcáçova, tendo sido marcado de tal modo, pelas
deslumbrantes paisagens da Lezíria Ribatejana, que as descreveu nas “Viagens da Minha
Terra”, bem como afirmou que “Santarém é um livro de pedra em que a mais
interessante e mais poética parte das nossas crónicas está escrita”, marcando
profundamente a vida daquele espaço, durante o século XIX, não só pela filosofia
política comum como pela amizade mútua que sempre manifestaram. ------------------------ O Presidente desta Fundação tem-se dedicado a divulgar e ensinar a nossa História
por esse mundo fora, demonstrando que as culturas se encontram através do diálogo, das
diferenças e no direito à diferença, fundamental para preservarem uma identidade. Este
intercâmbio, para além de permitir divulgar os valores da nossa terra, permite que
Santarém receba grandes valores e vultos de outras culturas, que de outro modo, não
teríamos a honra e o privilégio de ter entre nós. --------------------------------------------------- É com muita honra que a Autarquia acolhe esta instituição com quem trabalha, em
prol de um objectivo comum: projectar Santarém além-fronteiras. ----------------------------- TRÊS - Ao Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida (a título póstumo), membro de uma
prestigiada família escalabitana, licenciou-se em Direito, tendo sido um brilhante
advogado, com escritórios em Santarém e em Lisboa. Cedo o Dr. Ribeiro de Almeida se
afirmou contrário ao regime político do seu tempo, colaborando com muito empenho nas
campanhas eleitorais de oposição ao regime de Salazar e de Marcelo Caetano. Durante a
sua juventude, o Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida colaborou em diversas actividades
culturais, tendo sido um dos primeiros dirigentes do Círculo Cultural Scalabitano.---------- Após o Vinte e Cinco de Abril, o Dr. Ribeiro de Almeida foi um dos dinamizadores
da implantação do PPD - Partido Popular Democrático em Santarém, pelo que assumiu
funções de grande relevância e empenhamento. Integrou as sucessivas listas de
candidatos à Assembleia da República, onde exerceu qualificadas funções quer como
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deputado, quer, igualmente, como Presidente. ----------------------------------------------------- Ocupou funções governativas como Ministro da Defesa, e, provisoriamente, chegou a
ocupar a função de Presidente da República, suprindo um impedimento precário do
General Ramalho Eanes. ------------------------------------------------------------------------------ Foi diversas vezes condecorado pela Presidência da República. O Dr. Leonardo
Ribeiro de Almeida foi uma das personalidades políticas mais destacadas do seu tempo.
--- Proposta de atribuição de Medalha de Prata do Município de Santarém------------------- Ao Dr. Fernando Medina Maciel Almeida Correia, Secretário de Estado Adjunto da
Indústria e do Desenvolvimento, por ter tido um papel decisivo na defesa dos interesses
de Santarém, nomeadamente, pela mediação que realizou no sentido da aprovação de
fundos comunitários para investimentos integrados no Quadro de Referência Estratégico
Nacional em Santarém num valor que ascende a cerca de vinte e três milhões de euros,
inscritos no Ciclo da Água. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Secretário de Estado revelou-se um político competente e um cidadão
empenhado e interessado no desenvolvimento do poder local, acompanhando cada
projecto e cada iniciativa com acrescida responsabilidade, abrindo as portas ao ciclo de
desenvolvimento que se perspectiva para o concelho de Santarém e para toda a região do
Vale do Tejo. ------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de atribuição de atribuição de Medalha de Honra do Município de Santarém
--- UM - Aos Bombeiros Municipais de Santarém que não procuram a notoriedade nem
a riqueza material, pautando-se a sua ambição pelo exercício constante de uma cidadania
activa, responsável e alicerçada nos valores máximos da solidariedade. Nenhum
obstáculo é suficientemente grande que os impeça de chegar a qualquer lugar, onde seja
precisa a sua ajuda, estando presentes na primeira linha de socorro, com um serviço e
uma disponibilidade excepcionais, revelando coragem, bravura e pondo, por vezes, em
risco a sua própria vida. ------------------------------------------------------------------------------- DOIS - Aos Bombeiros Voluntários de Santarém que não procuram a notoriedade
nem a riqueza material, pautando-se a sua ambição pelo exercício constante de uma
cidadania activa, responsável e alicerçada nos valores máximos da solidariedade.
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Nenhum obstáculo é suficientemente grande que os impeça de chegar a qualquer lugar,
onde seja precisa a sua ajuda, estando presentes na primeira linha de socorro, com um
serviço e uma disponibilidade excepcionais, revelando coragem, bravura e pondo, por
vezes, em risco a sua própria vida.------------------------------------------------------------------- TRÊS - Aos Bombeiros Voluntários de Pernes que não procuram a notoriedade nem
a riqueza material, pautando-se a sua ambição pelo exercício constante de uma cidadania
activa, responsável e alicerçada nos valores máximos da solidariedade. Nenhum
obstáculo é suficientemente grande que os impeça de chegar a qualquer lugar, onde seja
precisa a sua ajuda, estando presentes na primeira linha de socorro, com um serviço e
uma disponibilidade excepcionais, revelando coragem, bravura e pondo, por vezes, em
risco a sua própria vida. ------------------------------------------------------------------------------- QUATRO - Aos Bombeiros Voluntários de Alcanede que não procuram a
notoriedade nem a riqueza material, pautando-se a sua ambição pelo exercício constante
de uma cidadania activa, responsável e alicerçada nos valores máximos da solidariedade.
Nenhum obstáculo é suficientemente grande que os impeça de chegar a qualquer lugar,
onde seja precisa a sua ajuda, estando presentes na primeira linha de socorro, com um
serviço e uma disponibilidade excepcionais, revelando coragem, bravura e pondo, por
vezes, em risco a sua própria vida.------------------------------------------------------------------- Proposta de atribuição de Medalha de Mérito do Município de Santarém ----------------- UM - Ao Professor Fernando Sousa Caeiros, representante eleito dos Municípios na
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, por ter tido um
papel decisivo na defesa dos interesses de Santarém pela mediação que realizou por
forma a avançar a aprovação de fundos comunitários para investimentos integrados no
Quadro de Referência Estratégico Nacional para Santarém. ------------------------------------- O Dr. Fernando Caeiros revelou-se um político competente e um cidadão empenhado
e interessado no desenvolvimento do poder local, acompanhando cada projecto e cada
iniciativa com acrescida responsabilidade, abrindo as portas ao ciclo de desenvolvimento
que se perspectiva para o concelho de Santarém e para toda a região do Vale do Tejo. ----- DOIS - Ao Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Dr. Luís Filipe Santana
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Júlio que, em cooperação com outra Entidade, desencadeou uma sucessão de acções na
área da alfabetização, que tem conduzido a que um vasto leque de pessoas, sobretudo
idosas, possam ainda realizar sonhos não cumpridos, aprendendo a ler e a escrever.
Trabalhando em cooperação exemplar, é modelo de cidadania, entusiasmo e
determinação para a construção de uma cultura onde a doença terrível do analfabetismo
seja definitivamente aniquilada.---------------------------------------------------------------------- TRÊS - À Escola Secundária de Sá da Bandeira por, em cooperação com outra
Entidade, ter desencadeado uma sucessão de acções na área da alfabetização, que tem
conduzido a que um vasto leque de pessoas, sobretudo idosas, possam ainda realizar
sonhos não cumpridos, aprendendo a ler e a escrever. A acção desta instituição,
trabalhando em cooperação exemplar, fomenta e protege a cidadania, sendo fundamental
para a construção de uma cultura onde a doença terrível do analfabetismo seja
definitivamente aniquilada. --------------------------------------------------------------------------- QUATRO - Ao Rancho Folclórico do Vale de Santarém. Fundado em mil novecentos
e cinquenta e seis, por iniciativa de Viriato Martins Ferreira, o projecto teve sucesso
imediato, fruto da recolha cuidada quer ao nível dos trajes quer ao nível do reportório,
passando o Rancho Folclórico do Vale de Santarém a actuar em praticamente todo o país
e em diversas oportunidades no estrangeiro, nomeadamente na antiga URSS. --------------- A constante procura de melhorar a sua actividade levou, há alguns anos, à
consciência de que seria importante aprofundar a representação etnográfica e folclórica
da região do Vale de Santarém, pelo que procederam a estudos que permitiram uma séria
reestruturação técnica e que hoje tornam este agrupamento muito mais representativo do
seu povo e da sua terra, fazendo com que cada actuação constitua uma homenagem aos
seus antepassados. Mercê desta pesquisa, foi ainda possível publicar um livro onde se
divulga muita informação sobre a cultura tradicional do Vale de Santarém. ------------------ Para além desta importante acção cultural, o Rancho Folclórico do Vale de Santarém
promove anualmente diversas actividades sócio-culturais que muito valorizam a sua
relação com a comunidade. --------------------------------------------------------------------------- Recentemente, o Rancho Folclórico do Vale de Santarém foi admitido como Sócio
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Efectivo da Federação do Folclore Português, em reconhecimento pelo seu elevado nível
de representatividade etnográfica e folclórica, e é sócio fundador da Homo Taganus Associação de Estudo e Defesa da Etnografia e do Folclore do Ribatejo”. -------------------- O senhor Presidente, nos termos do artigo trinta e um do Regulamento Municipal de
Condecorações, submeteu, individualmente, as propostas a votação por escrutínio
secreto, tendo o Executivo Municipal deliberado, por unanimidade, atribuir as medalhas
em causa aos cidadãos e entidades atrás discriminadas. ------------------------------------------ PROCESSO DISCIPLINAR ------------------------------------------------------------------- Na sequência de ofício do Tribunal Judicial de Santarém, remetendo certidão do
acórdão/sentença proferido no âmbito do Processo número 383/05.6TASTR, o Chefe da
Divisão de Assuntos Jurídicos e Notariado, emitiu o seguinte parecer: ------------------------ “Um – Visto; --------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Na sequência do envio do ofício do Tribunal Judicial de Santarém, nos termos
do artigo sétimo da Lei número cinquenta e oito/dois mil e oito, de nove de Setembro,
com registo de entrada na Câmara Municipal de Santarém com o número quarenta e
cinco mil novecentos e vinte, de quatro de Outubro de dois mil e dez (por via do qual foi
junta a certidão do acórdão/sentença proferido no âmbito do Processo número
383/05.6TASTR), e após solicitação de vários elementos adicionais para apreciação
dessa matéria, designadamente do processo individual de Maria Helena Mendes Pereira
Gomes Lourenço do Carmo (à empresa A.S. – Empresa de Águas de Santarém – EM,
S.A.), cumpre-me informar, sucintamente, o seguinte: ------------------------------------------- a) Os factos dados como provados pelo Tribunal Judicial, foram, quase na íntegra, os
que foram considerados como provados no âmbito do processo disciplinar instaurado à
visada Maria Helena, do qual o signatário foi instrutor; ------------------------------------------ b) No âmbito desse processo disciplinar, foi aplicada à visada, pelo Conselho de
Administração dos ex-Serviços Municipalizados de Santarém, a pena de aposentação
compulsiva, dado que, entre outras atenuantes, foram repostas as quantias em causa nos
autos disciplinares; ------------------------------------------------------------------------------------- c) Essa deliberação foi proferida muito antes da decisão judicial (do Tribunal Judicial
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de Santarém) que agora transitou em julgado, sendo que a decisão final do processo
disciplinar se encontra pendente de decisão de recurso; ------------------------------------------ d) Desta forma, sou de opinião que, em face do supra exposto, não deverá ser
instaurado outro processo disciplinar à visada, dado que já existiu um processo
disciplinar que incidiu sobre os mesmos factos; --------------------------------------------------- e) Deste modo, sugiro que o Executivo Municipal delibere, por voto secreto, não
instaurar processo disciplinar a Maria Helena Mendes Pereira Gomes Lourenço do
Carmo, em face do exposto, tomando, no entanto conhecimento do teor da aludida
certidão judicial.” -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da certidão judicial remetida pelo Tribunal Judicial
de Santarém, no âmbito do Processo número 383/05.6TASTR, após o que o senhor
Presidente submeteu o assunto a votação por escrutínio secreto, tendo a Câmara
deliberado, por unanimidade, não instaurar processo disciplinar a Maria Helena Mendes
Pereira Gomes Lourenço do Carmo, em face do exposto pelo Chefe da Divisão de
Assuntos Jurídicos e Notariado, no parecer atrás transcrito. ------------------------------------- Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
minuta os termos da presente acta a fim de produzir efeitos imediatos. ------------------------ Finda a análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente
lembrou que a próxima reunião do Executivo Municipal decorrerá no dia catorze do
corrente mês, com início às dez horas conforme já determinado. -------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada
a reunião eram vinte horas e quinze minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, _____________________________________________ Coordenadora Técnica
a redigi e subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------ O PRESIDENTE --------------------------------------------------------------------------------- Francisco Flores ______________________________________________________
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--- OS VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------

--- Ricardo Gonçalves _____________________________________________________

--- Catarina Maia_________________________________________________________

--- João Leite ____________________________________________________________

--- Vitor Gaspar__________________________________________________________

--- Luisa Féria ___________________________________________________________

--- Ludgero Mendes ______________________________________________________

--- António Valente _______________________________________________________

