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------------------------------------- ABERTURA DA ATA ----------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e cinquenta
minutos, começando por saudar os eleitos António Manuel Garriapa Melão e Paula
Alexandra Machado de Sousa Canavarro Chaves Santos, presentes nesta reunião em
substituição dos senhores Vereadores Luís Manuel Sousa Farinha e Ricardo Jorge
Figueiredo Segurado, respetivamente, nos termos dos artigos setenta e oito e setenta e
nove da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de onze de janeiro. ------ O senhor Presidente dada a extensão da ordem de trabalhos e o facto de alguns dos
processos não terem sido disponibilizados dentro do prazo previsto na lei, dificultando a
sua análise pelos senhores Vereadores de uma forma mais aprofundada, convocou uma
reunião extraordinária para o próximo dia dezanove do corrente mês, às dezassete horas
e trinta minutos, com o que o Executivo Municipal, por unanimidade, concordou. ---------- Igualmente por unanimidade, deliberaram efetuar o “PERÍODO DE ANTES DA
ORDEM DO DIA” na presente data, dispensando-o na reunião extraordinária hoje
marcada, verificando-se as seguintes intervenções: ----------------------------------------------- Senhor Presidente – Um - Deu conhecimento do falecimento de Octávio da Costa
Filipe, conhecido autarca da cidade de santarém, não só por ter sido Presidente da Junta
de Freguesia de Salvador, mas também devido a outros cargos políticos que
desempenhou. Viu o seu trabalho ser reconhecido, por deliberação da Assembleia de
Freguesia de Salvador, de dezasseis de setembro de dois mil e treze, que aprovou o seu
nome para um arruamento na freguesia. ----------------------------------------------------------- Propôs que seja exarado em ata um voto de pesar em sua memória, com o que o
Executivo Municipal, por unanimidade, concordou, prestando-lhe uma última
homenagem e endereçando os sentidos pêsames à família enlutada. --------------------------- Dois – Participou hoje, com o senhor Presidente da União de Freguesias da cidade de
Santarém, numa reunião com o senhor Ministro do Ambiente, na qual fez entrega do
projeto de estabilização da encosta de Santa Margarida. ---------------------------------------- Nesta mesma reunião, foi-lhe dado conhecimento das diligências havidas, nos
últimos meses, entre o Ministério do Ambiente e outros Ministérios, sobre esta matéria.
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--- Soube ainda, que o Quadro Comunitário de Apoio, nomeadamente os Programas
Operacionais, estão a ser fechados, estando alguns deles já aprovados, tendo o senhor
Ministro conseguido que ao nível dos Fundos Comunitários, na contenção de riscos,
possa ser elegível uma parte das obras que tem de ser executadas. ---------------------------- Teve ainda informação que no início de dois mil e quinze, haverá uma nova reunião,
não só com o Ministério do Ambiente, mas também com os restantes Ministérios envolvidos nesta matéria, nomeadamente, Ministério de Desenvolvimento Regional, Secretaria
de Estado dos Transportes, Proteção Civil e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, onde irá ser delineado o caminho a percorrer.
--- Informou ainda ter tido conhecimento, que nalgumas encostas, a Rede Ferroviária
Nacional - REFER, EP irá fazer as suas obras e que o senhor Ministro do Ambiente fará
uma visita às Encostas de Santarém, em janeiro de dois mil e quinze. ------------------------- Senhora Vereadora Inês Barroso – Um – Deu conhecimento da distinção que a
Federação de Ginástica de Portugal atribuiu ao senhor Vitor Varajão, fundador e
Presidente da Associação de Ginástica do Distrito de Santarém há já vários anos, e
membro de diversas coletividades. ------------------------------------------------------------------ Dois – Salientou a distinção atribuída pela Microsoft, à professora Virginia Esteves,
docente do nosso concelho, a lecionar no Agrupamento de Escolas José Relvas, em
Alpiarça, como uma das professoras mais inovadoras do mundo, pelo trabalho
desenvolvido. Realçou o facto de no nosso país, terem sido distinguidos com o
certificado “Innovative Educator Expert”, apenas onze docentes, num total de oitocentos
em todo o mundo, pelo trabalho desenvolvido, na introdução de novas tecnologias no
contexto da sala de aula. ------------------------------------------------------------------------------ Três – Deu conhecimento da inauguração, no passado sábado, do campo sintético de
futebol de sete, na Escola Superior Agrária de Santarém, estando também presente a
Associação Académica de Santarém e o Clube Desportivo Amiense, tendo-se realizado
um encontro simbólico de clubes do nosso Concelho, o qual passou a ter mais uma
instalação para a prática desportiva. ----------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Susana Pita Soares – Um - Informou que o Círculo Cultural
Scalabitano, fundado em mil novecentos e cinquenta e quatro, fruto da fusão do Orfeão
Scalabitano com o Grémio Literário Guilherme de Azevedo, celebrou este ano sessenta
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anos de vida. Dado o seu relevante papel na intervenção cultural, recebeu em mil
novecentos e cinquenta e seis, a medalha de ouro da cidade de Santarém e do Estado o
Oficialato da Ordem de Instrução Pública. Realçou o facto, de semanalmente, cerca de
trezentas pessoas praticarem cultura e arte neste Círculo. Esta cerimónia foi pautada
também com a homenagem a figuras que se distinguiram em prol da associação, como
foi o caso da Dra. Maria Antónia Costa e Dra. Maria Helena Stoffel de Lemos, ambas
dirigentes do Círculo Cultural Scalabitano. -------------------------------------------------------- Teve ainda lugar, nos dias seis e sete do corrente, um Sarau de Ginástica e o jantar de
Natal. Por todo este trabalho e mérito, pela cultura que se tem podido viver na cidade de
Santarém, graças ao trabalho do Círculo Cultural, sugeriu que o Município, expressando
um sentimento de reconhecimento e apreço, aprove um voto de louvor pelo trabalho
desenvolvido pelo Círculo Cultural Scalabitano. -------------------------------------------------- Dois – Deu conhecimento de uma reunião que teve lugar no passado sábado, na Casa
de Portugal e Camões, que envolveu cerca de quarenta agentes culturais, para discussão
de um projeto de gestão cultural colaborativa. Trata-se de um projeto denominado “In
Santarém”, que incide sobre o Centro Histórico da cidade, pretendendo afirmar-se pela
inclusão de todos os agentes culturais interessados, nomeadamente os artistas, as
Associações, as instituições culturais, no respeito pelas diferenças de cada uma, assim
como das suas especificidades e das necessidades do público, com destaque para os
residentes no Centro Histórico. Disse pretender-se com o “In Santarém” um “In” de
inclusão, de interação, de intervenção e também intercâmbio. --------------------------------- Salientou o facto desta reunião de trabalho, ter decorrido num ambiente muito
construtivo, partilhado com muito entusiasmo, onde estiveram presentes uma gama
alargada de agentes culturais, nomeadamente os Grupos de Teatro, os Grupos
Folclóricos, as instituições ligadas à música e à dança, as Associações culturais, mas
também a Fundação Passos Canavarro, a Escola Superior de Educação de Santarém
assim como a Diocese de Santarém. Salientou, que este encontro de trabalho é o
culminar de reuniões de subgrupos que foram promovidas ao longo dos últimos meses.
Está patente a preocupação de todos com o Centro Histórico e também a reconhecida e
partilhada vontade dos agentes intervirem pela cultura, no sentido da reversão do estado
das coisas, sendo objetivo a construção de uma programação cultural qualificada,
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diversificada, participada e inclusiva. Considera, que os Centros Históricos são espaços
de referência, de sociabilidade, de afetividade, de integração, de identidade e de coesão,
sendo possível o Centro Histórico de Santarém voltar a ser uma espaço vivo e vivido, um
espaço ideal para viver e trabalhar, multifuncional, um “lugar de espanto”. ------------------ Um dos propósitos deste grupo de trabalho, é a construção de uma parceria, que
permita implementar uma estratégia para a gestão colaborativa das atividades culturais,
do ponto de vista da programação e da própria captação de recursos, indo os trabalhos
prosseguir com grupos e sessões temáticas, que terão início em dois mil e quinze. ---------- Três – Fez a apresentação, em traços gerais, do Plano Previsional de Trabalhos para
a Cultura no ano de dois mil e quinze, cuja ação cultural tem duas vertentes: a primeira,
promover a atividade local, incentivando a participação das populações; a segunda,
contribuir para o desenvolvimento integral, com atividades exemplares de elevada
qualidade. A autarquia considera que o apoio aos agentes culturais locais, que
desenvolvam atividades de interesse, é de importância capital, pois são estes grupos e
Associações, ativos e qualificados, capazes de iniciativas locais, os melhores agentes da
descentralização. Por outro lado, em seu entender, importa que a autarquia tenha uma
visão global deste desenvolvimento, trazendo aos espaços públicos, produtos artísticos
de grande qualidade e pertinência, através de mostras portadoras da atualidade artística. --- Neste contexto, o Município de Santarém considera fundamental definir as vocações
de espaços da autarquia, para exposições, bem como planear, de forma articulada, as
atividades dos mesmos, podendo assim responder aos diversos pedidos, mantendo a
coerência da programação. ---------------------------------------------------------------------------- Quatro – Destacou que no Centro Histórico, em parceria com a Associação de
Comerciantes de Santarém e com a Escola Superior de Educação, as ruas têm sido
inundadas com a alegria, vivacidade e entusiasmo dos jovens, que no passado sábado, na
Casa de Portugal e Camões cantaram canções de Natal, num verdadeiro espírito de festa,
aproveitando para agradecer a todos os parceiros e também à Escola Técnica Profissional
do Ribatejo que se associou a este conjunto de iniciativas. -------------------------------------- Senhora Vereadora Otília Torres – Informou que tem sido contactada por
munícipes, chamando a atenção para a falta de condições da Casa Mortuária das Portas
do Sol para o ato de velório. Mesmo sabendo que não se trata de um espaço da Câmara
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Municipal, questiona se a mesma não poderá ter uma intervenção neste assunto. ------------ Senhor Vereador António Carmo – Um – Felicitou a professora Virginia Esteves,
pelo trabalho que tem desenvolvido e por este prémio, bem como pelo reconhecimento
desse seu percurso. ------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Felicitou a Associação Académica de Santarém, a qual representa oitenta e
três anos ao serviço da comunidade Scalabitana e da formação de jovens e
personalidades, em cuja festa de aniversário esteve presente, a qual, através da atribuição
de emblemas de ouro e prata, honrou a memória dos sócios mais antigos. ------------------- Enalteceu também esta Associação, pela inauguração de mais um espaço sintético,
sendo mais um equipamento desportivo para a cidade e para a prática de futebol. ----------- Três – Desejou um Feliz Natal para todos, formulando votos para que o ano de dois
mil e quinze traga saúde e outros benefícios, no sentido de se conseguir recuperar o que
fomos perdendo, nestes últimos três anos. ---------------------------------------------------------- Aproveitou a oportunidade para agradecer, em nome de todos os Vereadores do
Partido Socialista, os diversos convites que lhes têm sido dirigidos, tanto pela Câmara
Municipal como por outras entidades, para momentos de inauguração e outras
atividades, pedindo desculpa por não poder estar presente nalguns deles, por motivos
profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Idália Serrão - Agradeceu a disponibilidade na solução
apresentada pelo senhor Presidente, de adiar a apreciação e votação dos oitenta e três
pontos da Ordem de Trabalhos desta reunião, para uma reunião extraordinária, a realizar
no próximo dia dezanove do corrente, em virtude de não ter sido possível a análise
atempada de todos os processos. --------------------------------------------------------------------- Dois – Disse que acompanhou com expetativa, a reunião tida hoje com o senhor
Ministro do Ambiente, sobre as barreiras de Santarém. Realçou que, a posição dos eleitos do Partido Socialista é muito clara e muito objetiva, ou seja, entendem que o senhor
Ministro Moreira da Silva está à procura de uma solução, aguardando as respostas
concretas para depois se poder pronunciar, considerando que, qualquer comentário neste
momento é extemporâneo, pelo que aguarda e anseia que seja uma decisão rápida. --------- Três – Relativamente ao Plano previsional para a Cultura no ano de dois mil e
quinze, disse que os documentos de apresentação das atividades tiveram o seu tempo.
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Aliás, a Direção Geral das Autarquias Locais já se pronunciou sobre estes documentos,
fazendo uma série de recomendações sobre as quais, oportunamente se pronunciará. ------- Compreende o entusiasmo da senhora Vereadora Susana Pita Soares, na apresentação
deste documento, porque não tendo o Partido Social Democrata, programa eleitoral para
a Cultura, nem para outras áreas, nem tendo sido apresentado quaisquer intenções nos
Documentos Previsionais para dois mil e quinze, entende esse mesmo entusiasmo.
Reconhece que há muito trabalho dos agentes culturais, trabalho esse muito meritório,
inclusive dos serviços da Câmara Municipal, dando como boa nota e saudando, o facto
dos serviços camarários estarem a pensar de novo numa estratégia para a Cultura no
Concelho de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Leu um excerto de uma carta anónima, acerca da existência, nas traseiras
do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, de uma barraca que aloja várias
famílias, que se servem dos jardins e das imediações do edifício, para os seus negócios
diários. Deixou este alerta, pedindo a atenção do senhor Presidente, para esta situação. ---- Cinco – Renovou o pedido de cópia do Regulamento da Eficiência Energética e
Qualidade do Ar Interior do Município de Santarém, aproveitando, ainda, para
questionar quando foi a última vez que a Câmara Municipal controlou a qualidade do ar,
nas piscinas, nas escolas, no edifício da Câmara Municipal e em todos os restantes
edifícios à sua responsabilidade. --------------------------------------------------------------------- Seis – Relativamente ao Centro Histórico, independentemente da existência de
muitas lojas devolutas, existe uma dinâmica entre os restantes comerciantes e a
Associação que os representa, assumindo a cidade outra “cara” nesta altura do ano. ------- No entanto, quanto ao Jardim da Liberdade, que foi objeto de grande intervenção,
pelos eleitos do Partido Social Democrata, cuja construção da zona subterrânea, foi
objeto de um processo de consulta pública, há já alguns anos, passando a ser a obra mais
emblemática do Concelho e a grande sala de visitas da cidade, neste momento, é um
espaço ao abandono, sem movimento comercial, pouco cuidado em termos de limpeza
do mesmo, com destaque para o espelho de água que está cheio de garrafas vazias.--------- O mesmo acontece nas rotundas existentes na cidade, as quais raramente são limpas e
cuidadas. Solicitou que se olhasse para o espaço público, com um espaço não apenas a
ser cuidado quando ocorrem determinados eventos, uma vez que quem cá vive todos os
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dias, tem direito a um espaço público em condições. --------------------------------------------- Sete – A propósito da revisão do Plano Diretor Municipal, solicitou toda a
documentação que constava do contrato. Da documentação facultada, constatou a
inexistência da proposta da adjudicação, a qual considera essencial para o conhecimento
das fases e subfases já concluídas. Referiu ainda, que da análise feita aos documentos, o
prazo de execução da proposta, já se encontra ultrapassado, solicitando indicação do
motivo deste atraso, em mais de dois anos e se a Câmara Municipal irá aplicar as
penalizações que estão previstas no contrato. Solicitou ainda, o envio do cronograma de
trabalhos, para verificar de que forma a Câmara Municipal está envolvida neste processo
e poder retirar as devidas conclusões. -------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes – Um - Referindo-se ao atraso na
distribuição da documentação da Ordem de Trabalhos desta reunião, a qual é muito
extensa e com pontos muito relevantes e alguns melindrosos, justifica que os mesmos
sejam transferidos para uma outra reunião. Por esse motivo, agradeceu a disponibilidade,
embora considere que cabe a quem tem responsabilidades politicas, encontrar soluções
para ultrapassar estas dificuldades. ----------------------------------------------------------------- Dois - Em relação a uma visita que solicitou à Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Santarém, informou que continua disponível para a realização da mesma,
aguardando a indicação de uma data. --------------------------------------------------------------- Três - Relativamente à sinalética da cidade, referiu que há já vários meses que a
sinalética comercial começou a ser instalada, o mesmo não acontecendo com a turística e
institucional, realçando o facto de o Posto de Turismo continuar sem qualquer
sinalização, o que dificulta a localização do mesmo, não só pelos que cá vivem mas
também por quem visita a cidade. ------------------------------------------------------------------- Quatro - Associou-se às palavras da senhora Vereadora Susana Pita Soares na
referência feita ao Círculo Cultural Scalabitano, bem como à Associação Académica de
Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No que diz respeito, ao Programa Cultural apresentado pela senhora Vereadora, disse
gostar de ver que existe a energia necessária para a Câmara assumir as suas
responsabilidades nesta matéria, esperando que se imprima de novo um cunho da
produção cultural, no congregar de esforços e sinergias, com os vários agentes culturais
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do concelho, promovendo uma Agenda Cultural interessante, na aposta de formação de
públicos, algo fundamental no Concelho de Santarém e ainda, que se criem condições,
independentemente da estrutura orgânica, para que os trabalhadores deste Município, na
área da cultura, se sintam envolvidos no projeto e com capacidade de iniciativa. ------------ Cinco - Questionou para quando a abertura da Estrada da Estação. ------------------------ Seis - Relativamente ao anúncio de verbas, para a intervenção em estradas no distrito
de Santarém, disse estranhar que o mesmo tenha vindo da parte da bancada do Partido
Social Democrata, na Assembleia da República, considerando ser normal o Governo ou
as Estradas de Portugal, SA fazer essa apresentação. Por este motivo, questionou se a
Câmara Municipal de Santarém tem conhecimento direto dessas verbas para o Concelho
de Santarém e que obras irão ser efetivamente implementadas. --------------------------------- Chamou a atenção para a reparação que, finalmente, foi feita na Rua O, assunto já
trazido a reunião do Executivo, desconhecendo se todos os problemas ali existentes já se
encontram resolvidos e se a segurança rodoviária naquele troço se encontra reposta. ------- Sete - Relativamente à reunião com o senhor Ministro do Ambiente sobre as Barreiras de Santarém, solicitou confirmação se é o Ministério do Ambiente quem coordena o
processo. Em relação à questão de não aprovação de nenhuma verba em Orçamento de
Estado, questionou de onde virá a comparticipação nacional para estas obras. --------------- Na sequência das intervenções verificadas o senhor Presidente congratulou-se com
a homenagem que foi feita à professora Virginia Esteves, considerando ser um motivo de
orgulho para o concelho de Santarém. -------------------------------------------------------------- Na questão da inauguração do campo de futebol de sete, na Escola Superior Agrária
de Santarém, lembrou que também existe uma candidatura para o campo de futebol da
Ribeira de Santarém, a qual não foi excluída, mas que segundo informações de que
dispõe, no mês de janeiro haverá uma resposta sobre esta matéria. ----------------------------- Quanto à Casa Mortuária das Portas do Sol disse que houve um projeto, em
anteriores mandatos, para uma outra localização no nosso concelho. Informou que o
Município de Santarém está a trabalhar numa outra solução para a Casa Mortuária para
uma possível candidatura. ----------------------------------------------------------------------------- Realçou o facto de todos terem tido oportunidade de estar presentes no jantar de
aniversário da Associação Académica de Santarém e de participar naquela que foi a sua
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história. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao adiamento da apreciação dos assuntos desta reunião do Executivo, disse
haver matérias que são muito importantes e que merecem mais tempo de
amadurecimento, não devendo estar agarrados à questão legal, que neste caso, faria todo
o sentido, pelas questões que estão em causa. ----------------------------------------------------- No que diz respeito à Cultura, considerou a intervenção da senhora Vereadora
Susana Pita Soares muito clara, crendo que irá correr bem muito do que está a ser
apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à barraca existente nas traseiras do Centro de Investigação Joaquim
Veríssimo Serrão, disse que o Executivo tem conhecimento dessa situação, já tendo
tomado diligências para a resolução deste problema. Salientou o facto de o Município de
Santarém ser reconhecido, a nível da ANMP - Associação Nacional de Municípios
Portugueses, como tendo as melhores práticas a nível da Ação Social. ------------------------ No que concerne à questão da Eficiência Energética e controlo da Qualidade do Ar
Interior, disse não existir ainda Regulamento próprio, estando, contudo, a questão
vertida noutros Regulamentos. ---------------------------------------------------------------------- Quanto ao Centro Histórico de Santarém salientou que o esforço não é apenas dos
comerciantes mas também da Junta de Freguesia, do Município e do Instituto Politécnico
de Santarém. Tem sido um esforço de todos, destacando que, nos últimos meses, houve
uma série de novos espaços que abriram ao público, apresentado uma outra dinâmica,
que espera seja para continuar, não havendo um retrocesso novamente.----------------------- Em relação ao espelho de água e ao Jardim da Liberdade disse que o espaço já foi
limpo por diversas vezes, entendendo que não deve ser apenas apontado o dedo ao
Município, pela falta de limpeza, mas também sensibilizar as pessoas para não sujarem
nem vandalizarem, como tantas vezes acontece. -------------------------------------------------- Sobre as rotundas disse que as mesmas são arranjadas diversas vezes durante o ano,
realçando que algumas delas não estão sob a tutela do Município. ----------------------------- No que diz respeito ao Plano Diretor Municipal disse que a documentação já foi
disponibilizada. Quanto às penalizações, serão aplicadas se for o caso, e relativamente
aos atrasos existiram alguns pontuais. -------------------------------------------------------------- Quanto à visita à Estação de Tratamento de Águas Residuais, disse faltar apenas
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acertar uma data e que a mesma faz todo o sentido.----------------------------------------------- No que diz respeito à sinalética da cidade confirmou que, efetivamente, falta instalar
a institucional e a turística, desconhecendo, neste momento, a razão por que ainda não
foi feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à Estrada da Estação disse ter informação que a obra acabará no dia
dezanove do corrente mês, sendo a mesma reaberta ao trânsito no dia seguinte. ------------- Quanto às verbas anunciadas para as estradas, informou que, nesse mesmo dia,
oficiou ao senhor Ministro agradecendo o que é feito no concelho, mas ressalvando que
nalguns casos, como o da Estrada Nacional trezentos e sessenta e dois, é manifestamente
pouco o que está previsto, para os desejos e potencial daquela região. ------------------------- Em relação às juntas de dilatação da Rua O, disse ter conhecimento que a Estradas de
Portugal, SA iria proceder ao arranjo daquele troço. ---------------------------------------------- No que diz respeito à questão das Barreiras de Santarém disse que na reunião
interministerial irá verificar quais as verbas destinadas, tanto pelo Ministério do
Ambiente como pela Secretaria de Estado dos Transportes, para esta obra. Aproveitou
para informar que teve a confirmação que será o Ministério do Ambiente que ficará a
tutelar esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ Findo o Período Antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente lembrou que a
próxima reunião do Executivo Municipal será no dia dezanove de dezembro, com início
às dezassete horas e trinta minutos, cujos assuntos para análise e deliberação, serão os
que constavam da Ordem de Trabalhos da presente reunião e, de acordo com a
competência que lhe é conferida pelos números um e dois do artigo quarenta e nove, do
Anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, declarou
aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO DESTINADO AO PÚBLICO”, não se
tendo verificado qualquer pedido de intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada
a reunião eram dezassete horas e vinte minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, ______________________________________________Coordenadora Técnica
a redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------
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