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------------------------------------- ABERTURA DA ATA ----------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e dez minutos,
dando início ao “PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”, verificando-se as
seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes – Um – Assinalou a celebração do
aniversário dos Bombeiros Voluntários de Pernes que ontem comemoraram quarenta
anos de serviço à causa da Proteção Civil no Concelho de Santarém e não só. Trata-se de
uma instituição de enorme importância não só para a população daquela freguesia mas
também para toda a região em que tem atuado. ---------------------------------------------------- Dois – Disse que continua a aguardar a documentação que solicitou, nomeadamente a
mancha de ocupação da ex-Escola Prática de Cavalaria relativamente aos protocolos que
foram celebrados, as atas das reuniões de concertação do PDM - Plano Diretor
Municipal, assim como informação referente aos mandatos anteriores em que se
considere que houve benefícios relativamente a publicações em outros Órgãos da
Comunicação Social diferentes das que se verificaram neste mandato. ------------------------ Três – Recordou que na última reunião colocou uma questão relativa a um contentor
de lixo que se encontra instalado junto a uma escola em Pernes, a qual ainda não foi
esclarecida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Na sequência de uma onda de assaltos que ocorreram nas zonas limítrofes
da cidade, solicitou informação sobre se já houve algum contacto com as forças de
segurança, designadamente Polícia de Segurança Pública, no sentido de tentar perceber a
dimensão do fenómeno e da existência ou não de características comuns que permitam
deduzir se é o mesmo problema e o que está a ser feito relativamente ao assunto. ---------- Senhora Vereadora Otília Torres – Constatou que há diversos contentores de lixo
na cidade que se encontram partidos há algum tempo, solicitando informação sobre a
forma como está a ser feita essa reposição e o motivo pelo qual está a ser tão demorada.
--- Senhora Vereadora Paula Canavarro – Deu conhecimento que no dia treze de
março, na Escola das Fontainhas uma funcionária teve um acidente devido ao
abaixamento de uma parte do pavimento. Apesar das obras de reposição terem sido
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iniciadas antes das férias da Páscoa, passadas que foram três semanas, a escola continua
com uma vedação dentro do pátio das crianças, o que tem reduzido este espaço para
metade, tendo a obra entretanto ficado parada. Por este motivo, solicitou que seja
analisada esta situação. -------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Ricardo Segurado – Um – Evocou a celebração do Vinte e Cinco
de Abril, a qual passa pela encenação que vai ser realizada esta noite na ex-Escola
Prática de Cavalaria, de tentativa de recordação da madrugada de vinte e quatro para
vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro. Sob este ponto de vista,
considerou este momento relevante. Se é verdade que esta cidade se deve envolver neste
tema é de facto, na defesa da memória, pois foi um evento que alterou de forma radical o
nosso país. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Considerou que Salgueiro Maia apenas é recordado uma a duas vezes por ano. Uma
quando do aniversário do seu falecimento e a outra quando das comemorações do Vinte
e Cinco de Abril. Referiu que tanto Santarém como Castelo de Vide são duas autarquias
que têm especial relevância na defesa de Salgueiro Maia. Neste caso em concreto, para
além do Museu e de todo o trabalho que está em desenvolvimento importa realçar o
papel e a história de Salgueiro Maia e a sua importância para a cidade e para o país que
deve ser uma constante, ou seja, o Município de Santarém tem especial responsabilidade
para que, no ponto de vista do ensino, a presença de Salgueiro Maia seja mais constante
e não uma evocação que seja feita apenas uma a duas vezes por ano. -------------------------- Na sua opinião é importante haver uma aposta clara de integração e valorização
daquilo que foi a vida de Salgueiro Maia, mesmo do ponto de vista do currículo que é
ensinado às crianças. ---------------------------------------------------------------------------------- Mencionou ainda ter constatado, quando passou pelo Parlamento, que Salgueiro
Maia, que deveria ser considerado como um herói nacional quase valorizado
diariamente, mas, pelo menos, muito mais do que aquilo que acontece, até sobre a data
da sua morte, existem evocações que não estão de acordo com aquilo que foi a verdade.
Tendo sido ele um herói, que mesmo em vida foi muitas vezes maltratado pelo próprio
país, até na data da sua morte, ele é um herói maltratado. --------------------------------------
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--- Sublinhou que já em anos anteriores se falou neste tema. Acredita que Câmara
Municipal de Santarém tem um papel muito importante na valorização de Salgueiro
Maia e no legado que deixou, tal como Castelo de Vide, mas considerou importante que
haja um momento de afirmação e uma afirmação mais constante, da importância de
Salgueiro Maia para aquele que é o Portugal de hoje. ------------------------------------------- Disse estar certo que não seria o Portugal que Salgueiro Maia desejava e pelo qual
batalhou. Acredita que o país, algures na década de oitenta/noventa, não imputando
responsabilidades a um único partido, se afastou daquilo que foram os ideais que
Salgueiro Maia defendia, bem como outros capitães de abril que estiveram envolvidos
nesta tão nobre tentativa e quase concretização de fazer de Portugal um país grande.
Sendo grande naquilo que é a sua dimensão, de facto o país ficou muito aquém daquilo
que seria o desejo. -------------------------------------------------------------------------------------- Por tudo isto e por serem dois dias de afirmação também de Santarém, porque as
comemorações do Vinte e Cinco de Abril são de facto uma data que demonstra e faz
com que Santarém tenha uma projeção nacional, considerou importante e relevante, que
haja um trabalho também ao nível das escolas para que a presença de Salgueiro Maia ao
nível do ensino seja mais constante. ---------------------------------------------------------------- Dois - Saudou a organização do evento da Scalabis Night Race, que ocorreu no
passado sábado. Esta saudação tem a ver com o facto de uma corrida que nasceu de um
grupo de amigos, que se encontrava às quartas-feiras para correr na cidade, consegue
estar hoje colocada no panorama nacional, não só apenas na organização de eventos
desportivos, mas também do facto de afirmação de uma cidade. ------------------------------- Salientou ter havido a inteligência e a capacidade de juntar um conjunto de entidades
da cidade que têm de facto aproveitado e ajudado a projetar cada vez mais esta corrida e
consequentemente a cidade de Santarém. ---------------------------------------------------------- Por este motivo, deixou uma nota de saudação a todos os que estiveram envolvidos
na organização, não só organismos públicos mas também privados. --------------------------- Três – Recordou que já por várias vezes nas reuniões do Executivo realçou alguns
problemas a nível de infraestruturas disponíveis que considera que o concelho de
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Santarém tem, não apenas de hoje mas desde sempre. Considerou que as Associações
Desportivas e Clubes do Concelho têm conseguido fazer autênticos milagres. Destacou
que durante este mês de abril, quase todos os clubes que tem atividade do ponto de vista
competitivo, nos diversos escalões, conseguem organizar provas de relevância que
superam largamente a lógica distrital, sendo provas de afirmação. ---------------------------- É do conhecimento de todos, que os espaços desportivos no concelho de Santarém
estão muito aquém daquilo que é a necessidade para todos os clubes. No início de cada
época/temporada, existe imensa dificuldade em tentar conciliar a disponibilidade de
espaços com os horários, para que todas as crianças possam ter acesso a práticas
desportivas, razão pela qual considerou que os clubes merecem todo o empenho e apoio
por aquilo que conseguem fazer, tendo em conta as condições em que os mesmos ainda
trabalham ao nível das infraestruturas desportivas. ----------------------------------------------- Finalizou dizendo que as Associações Desportivas do Concelho continuam a merecer
todo o apoio, sendo bom que este apoio seja cada vez mais reforçado em prol das
crianças e do concelho. -------------------------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Susana Pita Soares – Um – Associou-se ao que foi expresso
pelo senhor Vereador Ricardo Segurado, relativamente à importância do Vinte e Cinco
de Abril e ao espetáculo evocativo da madrugada do Vinte e Cinco de Abril, que terá
lugar esta noite na Escola Prática de Cavalaria. Recordou que é um texto inédito do
senhor Coronel Correia Bernardo, estando o encontro marcado para as vinte e uma horas,
frente à Escola Prática de Cavalaria. Aproveitou a presença da Comunicação Social que
tem sido parceira fazendo eco destas múltiplas iniciativas do Programa das
Comemorações do Vinte e Cinco de Abril, para apelar à participação da população e
para o cumprimento, em termos de horário, para que o espetáculo possa ter lugar e
começar à hora marcada. ------------------------------------------------------------------------------ Chamou a atenção para a manhã do dia vinte e cinco de abril, no Jardim dos Cravos,
onde haverá cravos para Salgueiro Maia, com a presença dos muitos familiares, amigos e
das entidades públicas que se vão associar a esta merecidíssima homenagem. --------------- Recordou que o evento terá a participação da Banda da Sociedade Filarmónica,
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Cultura e Instrução Musical da Gançaria. ---------------------------------------------------------- Dois – Associou-se saudando e felicitando a organização dos eventos que tiveram
lugar no passado sábado, nomeadamente a corrida das crianças e a caminhada dos cinco
quilómetros, bem como a corrida que contou com a presença de milhares de desportistas
que vieram de vários pontos do país, para animar as ruas da cidade, numa corrida bem
ribatejana e com espirito muito alegre que leva a que todos sintam o apelo e a vontade de
participar, porque, efetivamente, esta organização conjunta e caminhar de mãos dadas
que a Câmara Municipal tem sabido fazer ao lado do seu associativismo, e neste caso do
associativismo desportivo, engrandece o nome da nossa cidade e do nosso concelho,
fazendo com que Santarém se possa afirmar no panorama nacional. -------------------------- Endereçou uma especial palavra à senhora Vereadora Inês Barroso e à Divisão de
Desporto, que a par com os Scalabis Night Runners traçaram todo o percurso e toda a
parte logística necessária para operacionalizar esta grande corrida que a todos enche de
orgulho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Três – Informou que na próximo quarta-feira, pelas dezoito horas, terá lugar a
inauguração dos melhoramentos que foram feitos no Centro de Saúde de Alcanhões.
Trata-se de uma obra que a todos enche de orgulho porque há muito é almejada pela
população, contribuindo para afirmar a qualidade da saúde do nosso concelho.
Aproveitou para felicitar as três Unidade de Saúde Familiar do Concelho uma vez que,
na passada semana, a Unidade de Saúde Familiar de São Domingos viu reconhecido o
seu mérito com uma avaliação de bom, no desempenho e dificílimo processo de
acreditação. --------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que existem no concelho três Unidade de Saúde Familiar acreditadas
com o nível Bom havendo um esforço conjunto dos Presidentes das respetivas Juntas de
Freguesia, da Câmara Municipal e do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria
(ACES Lezíria), que juntos têm congregados esforços para que se possam propiciar
condições condignas para a prática dos atos médicos. -------------------------------------------- Quatro – Endereçou um convite para a pré-inauguração da Exposição “Santarém
Cidade em Crescente”, que será inaugurada no próximo dia sete de maio, pelas dezassete
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horas, na Casa do Brasil. Esta Mostra, vai estar patente durante nove meses, sendo
associada a sua inauguração a uma data tão simbólica como é do Dia da Mãe, sendo uma
exposição que fala das gentes, usos e lugares, com vários elementos da história e
projetos de artistas da cidade, pretende levar cada um de nós a conhecer mais da sua terra
e da sua identidade. Apelou à participação da população e à Comunicação Social para
estar presente na pré-inauguração. ------------------------------------------------------------------- Cinco – Na próxima quinta-feira, a partir das quinze horas, irá estar presente num
encontro intergeracional, onde os idosos do Concelho irão reunir-se com gente mais
nova, para uma tarde que prevê ser muito animada. Recordou que todos os anos, tem
lugar no nosso Concelho encontros de gerações diferentes para que possam conviver,
neste caso, num ambiente com música, dança e propicio à fruição e prazer de mais novos
e mais velhos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Seis – Deu conhecimento da assinatura de um Protocolo entre a Câmara Municipal e
a Escola Secundária Sá da Bandeira. Trata-se de um projeto de voluntariado de
cinquenta jovens desta escola, que sob o mote “Ata um sorriso, desata a solidão”,
pretendem dar do seu tempo e da sua companhia a alguns idosos do nosso concelho, quer
seja, em alguns minutos de leitura, de conversa ou simplesmente um passeio pelas ruas
da cidade. Um projeto que a todos enche de orgulho, felicitando os professores e
dinamizadores e sobretudo estes jovens voluntários que encontram na forma de dar de si
e do seu tempo aos outros, uma forma de caminhar pela vida. --------------------------------- Senhora Vereadora Inês Barroso – Um - Enalteceu a jornada de desporto, cultura e
lazer promovida pela Scalabis Night Race e a todos aqueles que se associam de forma
benemérita, sendo voluntários nas várias funções que esta prova em termos organizativos
exige, mas também aos patrocinadores que continuam a permitir a esta Associação que
enriqueçam e deem um toque de requinte e mais qualidade em cada edição em que esta
atividade se desenvolve. Considerou ser um enorme cartão-de-visita para o nosso
concelho e para a cidade de Santarém, deixando um agradecimento muito reconhecido
por parte do Município a todos quantos continuam a permitir que esta atividade tenha a
importância de maior evento desportivo da modalidade no nosso país. ----------------------
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--- Dois – Ainda no âmbito do desporto na parte que diz respeito à Viver Santarém Desporto e Lazer, EM, SA enquanto entidade organizadora, deixou uma palavra de
agradecimento a todas as associações e clubes que aceitaram o convite desta empresa
Municipal, para na manhã do dia Vinte e Cinco de Abril, dinamizarem muitas atividades
desportivas no Jardim da Liberdade em conjunto com Associações e Clubes do concelho,
que mais uma vez aceitaram o convite manifestando a sua disponibilidade para
dinamizarem atividades para toda a família. ------------------------------------------------------ Três - No âmbito da Proteção Ambiental informou que a décima quinta edição do
projeto “Reabilitar troço a troço” irá desenvolver-se no próximo sábado, dia vinte e
nove, em Amiais de Baixo, convidando todos os interessados a associarem-se a esta
intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Informou que a partir do próximo dia um e até ao dia nove de maio, irá ter
lugar a Semana Académica da Juventude e da Europa. Deixou uma nota de
agradecimento às Associações de Estudantes das várias escolas do Instituto Politécnico
de Santarém, do ISLA e ainda das duas escolas secundárias do concelho, que este ano
têm colaborado ativamente. Seguidamente fez a apresentação do programa que resulta da
consonância com aquilo que foi transmitido pelas Associações, como sendo aquilo que
gostariam de fazer. ------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente – Relativamente às questões que lhe foram colocadas, disse: ------- Também esteve presente nas comemorações dos quarenta anos da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes, enaltecendo o serviço prestado por
este Corpo de Bombeiros como sendo algo de que todos se devem orgulhar. Referiu
existirem quatro cooperações de bombeiros todas elas com trabalho excecional. No que
concerne a esta Associação Humanitária de Pernes a mesma faz um trabalho reconhecido
não só a nível do concelho e do distrito mas também a nível nacional, sendo uma
referência para todos. ---------------------------------------------------------------------------------- Informou que a Federação Nacional dos Bombeiros condecorou por serviços
relevantes dois bombeiros dos Bombeiros Voluntários de Pernes, sendo uma festa muito
marcante à qual se associa dando os parabéns pelo que foi feito nestes quarenta anos. ---
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--- Sobre a mancha de ocupação da ex-Escola Prática de Cavalaria e a documentação
solicitada pelo senhor Vereador Madeira Lopes informou que logo que a tenha
disponível a mesma lhe será facultada.-------------------------------------------------------------- Relativamente às atas das reuniões de concertação do PDM - Plano Diretor
Municipal declarou que as mesmas ainda não foram enviadas para a Câmara Municipal
existindo apenas os pareceres. Logo que cheguem ao seu conhecimento fará a entrega ao
senhor Vereador. --------------------------------------------------------------------------------------- Em relação aos benefícios relativamente a publicações em outros Órgãos da
Comunicação Social diferentes às que se verificaram neste mandato, mencionou que
sempre existiu um critério de equidade relativamente a essa matéria. -------------------------- Quanto à questão dos contentores junto à escola de Pernes informou que foi
solicitada a identificação pelos serviços de fiscalização e logo que essa informação lhe
chegue será facultada ao senhor Vereador Madeira Lopes, conforme pretendido. ----------- No que diz respeito à onda de assaltos referiu existir um contacto permanente com a
Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana estando a situação a ser
acompanhada, tendo havido já algumas atuações que foram tornadas públicas e que
resolvem, em parte, a maioria das situações. ------------------------------------------------------- Sobre a questão dos contentores do lixo partidos deu conhecimento que ainda esta
semana foram substituídos cento e cinquenta contentores estando para chegar mais
duzentos, isto para além dos que existem nas freguesias rurais, cujo procedimento de
recolha também pressupõe a substituição de contentores degradados. Salientou ainda,
que felizmente já não há um índice de degradação tão elevado.--------------------------------- Quanto à vedação na escola das Fontainhas declarou que a existência da mesma tem
a ver com a implementação do telheiro. Contudo, quando da implementação deste
telheiro optou-se pela secagem da fossa ali existente e ligação à rede de esgotos, pelo
que nas próximas semanas estarão estas obras concluídas. -------------------------------------- No que se refere à evocação do Vinte e Cinco de Abril disse que não se pode
esquecer da importância de Santarém e de Salgueiro Maia. A Câmara Municipal de
Santarém sempre tem conseguido fazer essa evocação, em conjunto com todas as forças
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partidárias e com a Comissão Popular das Comemorações do Vinte e Cinco de Abril, e
nos últimos anos tem-se estreitado a parceria que leva a que estas Comemorações
tenham vindo a crescer. ------------------------------------------------------------------------------- Mencionou ainda que todo o Executivo deve ter orgulho no que tem sido feito nos
últimos anos, ressaltando o concerto de Sérgio Godinho que foi muito bom, bem como o
tributo a Zeca Afonso. -------------------------------------------------------------------------------- Salientou ainda que no que concerne às crianças desde sempre se tem tido essa
preocupação, não só de levar os capitães de Abril junto das escolas mas também na
presença e participação das crianças nas comemorações, o que tem sido uma constante. --- Disse ainda defender há muitos anos a existência nas escolas de uma disciplina que
retratasse a história dos concelhos, de forma a dar um maior apego às tradições e ao que
é feito nos vários concelhos do país. ---------------------------------------------------------------- Em relação à questão das infraestruturas desportivas salientou que os clubes
conseguem fazer um trabalho excecional. Quanto ao trabalho feito ao longo dos anos
pelos diferentes Executivos, mencionou que apesar do PS - Partido Socialista ter feito
um trabalho importante, durante muitos anos a estratégia não foi o desporto. Com a
entrada do executivo PSD - Partido Social Democrata houve um maior enfoque na parte
desportiva. Os números assim o dizem não só em termos de infraestruturas desportivas
mas também em número de praticantes. Em termos da sociedade não se via os pais a
porem os filhos a praticar desporto desde tão tenra idade como agora acontece. ------------ Considerou que os dirigentes associativos também têm hoje uma visão bastante
diferente, indo muito ao encontro daquilo que é a nova realidade procurando ter mais
receita, para além de dar a conhecer o concelho. ------------------------------------------------- Informou ainda que este ano, no âmbito do PAFAD - Programa de Apoio e
Financiamento do Associativismo Desportivo existem cerca de duzentos mil euros para
distribuir pelos clubes e associações desportivas, de uma forma equitativa, sendo a
primeira tranche paga no próximo mês de maio. ------------------------------------------------- Disse ainda que recentemente assinou uma série de documentação referente a
candidaturas que os clubes têm feito, onde o Executivo se comprometeu a contribuir com
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a parte que não for comparticipada, como é o caso do pavilhão do Clube São Vicentense,
a substituição do piso sintético do Clube Amiense e o Clube da Moçarria no que se
refere aos balneários. ---------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda que no próximo ano o Município de Santarém terá também de ajudar a
União Desportiva de Santarém na construção de um novo campo de treino. ----------------- No âmbito da saúde destacou a inauguração da extensão de saúde de Abrã e agora a
de Alcanhões. Salientou que todas as extensões de saúde que necessitarem de obras e
que o Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES Lezíria), por via de relatório
faça chegar essa informação, o Município de Santarém assumirá essas despesas, não
sabendo se por via de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia ou ao proprietário do
imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Exposição “Santarém Cidade em Crescente” que irá ser inaugurada
no dia da mãe considerou que a mesma irá ser muito interessante e a todos encherá de
orgulho pelo trabalho que ali será realizado. ------------------------------------------------------ Destacou que o projeto “Reabilitar Troço a Troço” tem sido um sucesso, apelando
para todos os que puderem participar nesta décima quinta intervenção. ----------------------- Deu conhecimento da realização nos dias cinco, seis e sete de maio das “Cortes e
Lendas”, organização conjunta da Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA e da
Câmara Municipal de Santarém, com o objetivo de dignificar e valorizar o património e
a história da cidade de Santarém, esperando que seja um sucesso a exemplo de anos
anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Destacou a quinta edição da corrida Scalabis Night Race e o sucesso que tem tido
todos os anos. Recordou a primeira edição deste evento e a sua apresentação no
WShopping quando ninguém pensava que iria ter o sucesso que teve. Efetivamente hoje
é o maior evento desportivo que se realiza no nosso concelho, com uma dimensão
nacional que a todos enche de orgulho. Agradeceu ao Scalabis Night Race pelo trabalho
que fazem e a todos os voluntários que participam nessa prova e também a todos os
patrocinadores, sem os quais a prova não seria possível. Uma prova que, no entender de
todos, não é apenas uma prova desportiva mas também cultural e turística, sendo uma
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mais-valia para a cidade e que deve continuar no sentido de ser cada vez mais atrativa
para todos os que nela participam. ------------------------------------------------------------------- Findo o período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES ------------------------ DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- De MARIA ARMINDA PEREIRA CARDOSO GARCIA apresentando pedido de
pagamento faseado das taxas devidas pela emissão do alvará de obras de legalização de
uma tertúlia e arrumos, na Rua Nossa Senhora das Maravilhas, na União das Freguesias
de Azoia de Cima e Tremês, deste Município. ----------------------------------------------------- Pela Divisão de Planeamento e Urbanismo foi prestada a seguinte informação: ------ “Foi apresentado requerimento por Maria Arminda Pereira Cardoso Garcia, titular do
processo de licenciamento número zero um-dois mil e dez/cento e oitenta e cinco
acompanhado da nota de liquidação do IRS de dois mil e quinze, nos termos previstos no
número um do artigo catorze do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de
Santarém, publicado no Diário da República, segunda Série – número duzentos e trinta e
sete, de nove de dezembro de dois mil e nove, e respetivas alterações, publicadas no
Diário da República, segunda Série – número cento e trinta e dois, de nove de Julho de
dois mil e dez, e número noventa e nove, de vinte e três de maio de dois mil e treze,
solicitando o pagamento faseado das taxas devidas pela emissão do alvará de obras de
legalização de uma tertúlia e arrumos, na Rua Nossa Senhora das Maravilhas, na União
das Freguesias de Azoia de Cima e Tremês, deste Município, propondo-se a efetuar a
liquidação do valor total de oitocentos e trinta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos,
em doze prestações mensais e sucessivas, devido à situação económica, obrigando a um
esforço acrescido para este investimento. ---------------------------------------------------------- Analisados os elementos apresentados, verifica-se que a pretensão se enquadra no
disposto no artigo catorze do referido Regulamento e Tabela Geral de Taxas do
Município de Santarém, sugerindo-se, assim, que a proposta de pagamento faseado das
taxas seja submetida à apreciação do Executivo Camarário, para decisão, devendo, em
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caso de autorização, ser apresentado à requerente o seguinte plano de pagamentos: ------N.º
Prestação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Valor
(em euros)
69,74 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
69,71 €
836,55 €

Prazos de Pagamento
A liquidar no ato de levantamento do alvará de licença.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 1.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 2.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 3.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 4.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 5.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 6.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 7.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 8.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 9.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 10.ª prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 11.ª prestação.

--- Deverá ser informado o requerente que a falta de pagamento de qualquer das
prestações implica o vencimento imediato das restantes, acrescidas da atualização
decorrente da taxa de inflação e de juros de mora contados à taxa legal em vigor, de
acordo com o número seis, do artigo catorze, do Regulamento e Tabela Geral de Taxas
do Município de Santarém.” -------------------------------------------------------------------------- Também pelo Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo, propôs o
provimento ao requerido, nos termos sustentados e justificados.-------------------------------- O Diretor do Departamento Técnico e Gestão Territorial concordou com o
proposto pelo Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo propondo o deferimento
do pedido, nos termos identificados, carecendo a decisão de deliberação do Executivo
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o pagamento faseado das taxas
devidas pela emissão do alvará de obras de legalização de uma tertúlia e arrumos, de
acordo com as informações técnicas emitidas. ----------------------------------------------------- De

ANTÓNIO

ARTUR

SANTOS

CANUTO,

apresentando

pedido

de

encerramento da pedreira, sita em Poberais - (PA cento e sete) na freguesia de Alcanede,
deste Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Planeamento e Urbanismo foi prestada a seguinte informação: ------ “No dia catorze de fevereiro de dois mil e dezassete, deslocou-se ao local o
signatário, juntamente com representantes do Instituto da Conservação da Natureza e da
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Biodiversidade/Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a fim de efetuar uma
vistoria nos termos do artigo trinta e um do Decreto-Lei número duzentos e setenta/dois
mil e um de seis de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei número trezentos e
quarenta/dois mil e sete de doze de outubro, para verificação do previsto no Plano de
Pedreira, para efeitos do disposto no artigo quarenta e nove do referido diploma legal
(Encerramento e recuperação da pedreira). --------------------------------------------------------- Efetuada a vistoria, concluiu a comissão que foram cumpridos todos os preceitos
legais, tendo a recuperação da exploração respeitado as normas e os procedimentos
associados à boa execução da mesma, pelo que se considera que a referida exploração
reúne condições para se considerar encerrada. ----------------------------------------------------- Pelo exposto considera-se poder libertar a caução, de acordo com o disposto no artigo
cinquenta e três do Decreto-Lei número duzentos e setenta/dois mil e um de seis de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei número trezentos e quarenta/dois mil e
sete de doze de outubro. ------------------------------------------------------------------------------- Nota um: A aceitação do encerramento da presente exploração é sujeita a deliberação
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nota dois: Junte-se cópia da licença de exploração. ------------------------------------------ Nota três: Comunicar o teor da presente informação técnica ao ICNF - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas/Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
e Direção Geral de Energia e Geologia.” ----------------------------------------------------------- O Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo propôs deliberação camarária
(com conhecimento do auto de vistoria) para deferimento da pretensão (encerramento da
pedreira). ------------------------------------------------------------------------------------------------ Também o Diretor do Departamento Técnico e Gestão Territorial propôs o
deferimento do pedido - encerramento de pedreira - nos termos identificados, carecendo
a decisão de deliberação do Executivo Municipal. ------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o encerramento da pedreira, sita em
Poberais - (PA cento e sete) na freguesia de Alcanede, de acordo com as informações
técnicas emitidas. ------------------------------------------------------------------------------------
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--- De FERNANDO SIMÕES PEREIRA (HERDEIROS), apresentando pedido de
encerramento da pedreira, sita em Barreirinhas - Cabeço do Zambujeiro (PA cento e
noventa e nove), na freguesia de Alcanede, deste Município. ----------------------------------- Pela Divisão de Planeamento e Urbanismo foi prestada a seguinte informação: ------ “No dia catorze de fevereiro de dois mil e dezassete, deslocou-se ao local o
signatário, juntamente com representantes do Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade/Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a fim de efetuar uma
vistoria nos termos do artigo trinta e um do Decreto-Lei número duzentos e setenta/dois
mil e um de seis de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei número trezentos e
quarenta/dois mil e sete de doze de outubro, para verificação do previsto no Plano de
Pedreira, para efeitos do disposto no artigo quarenta e nove do referido diploma legal
(Encerramento e recuperação da pedreira). --------------------------------------------------------- Efetuada a vistoria, concluiu a comissão que foram cumpridos todos os preceitos
legais, tendo a recuperação da exploração respeitado as normas e os procedimentos
associados à boa execução da mesma, pelo que se considera que a referida exploração
reúne condições para se considerar encerrada. ----------------------------------------------------- Pelo exposto considera-se poder libertar a caução, de acordo com o disposto no artigo
cinquenta e três do Decreto-Lei número duzentos e setenta/dois mil e um de seis de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei número trezentos e quarenta/dois mil e
sete de doze de outubro. ------------------------------------------------------------------------------- Nota um: A aceitação do encerramento da presente exploração é sujeita a deliberação
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nota dois: Junte-se cópia da licença de exploração. ------------------------------------------ Nota três: Comunicar o teor da presente informação técnica ao ICNF - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas/Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
(PNSAC) e Direção Geral de Energia e Geologia.” ----------------------------------------------- O Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo propôs deliberação camarária
(com conhecimento do auto de vistoria) para deferimento da pretensão (encerramento da
pedreira). ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Também o Diretor do Departamento Técnico e Gestão Territorial propôs o
deferimento do pedido - encerramento de pedreira - nos termos identificados, carecendo
a decisão de deliberação do Executivo Municipal. ------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o encerramento da pedreira, sita em
Barreirinhas - Cabeço do Zambujeiro (PA cento e noventa e nove) na freguesia de
Alcanede, de acordo com as informações técnicas emitidas. ------------------------------------ LICENCIAMENTOS DIVERSOS ----------------------------------------------------------- De Associação Estudantes Escola Superior Agrária de Santarém, com sede na
Quinta do Galinheiro - Escola dos Regentes Agrícolas - Santarém, União de Freguesias
da Cidade de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de
licença de ruído para a realização de Arraial, nos dias dezanove e vinte de abril de dois
mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
atividade pretendida, nos dias solicitados. ---------------------------------------------------------- De Associação dos Amigos do Vale do Carro, Várzea e Casais Limítrofes, com
sede na Rua da Associação Cultural, número noventa, Vale do Carro, Freguesia de
Alcanede, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de
ruído para a realização de Baile, nos dias um e dois de abril de dois mil e dezassete. ------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
atividade pretendida, nos dias solicitados. ---------------------------------------------------------- De ARPIVAL - Associação Reformados, Pensionistas e Idosos do Vale de
Santarém, com sede na Rua Almeida Garrett, número quarenta e seis - Vale de
Santarém, Freguesia do Vale de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para a realização de Baile da Pinha, nos dias oito
e nove de abril de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
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atividade pretendida, nos dias solicitados. ---------------------------------------------------------- De Agrupamento de Danças e Cantares de Póvoa da Isenta, com sede na Rua
Movimento das Forças Armadas, Freguesia de Póvoa da Isenta, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para a realização de Baile da
Pinha, nos dias oito e nove de abril de dois mil e dezassete. ------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
atividade pretendida, nos dias solicitados. ---------------------------------------------------------- De Associação Popular de Alcanhões, com sede na Rua Paulino da Cunha e Silva,
número duzentos e oitenta e três, Freguesia de Alcanhões, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para a realização de Baile da
Pinha, nos dias oito e nove de abril de dois mil e dezassete. ------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
atividade pretendida, nos dias solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE
INCENTIVOS AO INVESTIMENTO ----------------------------------------------------------- Pelo Gabinete de Projetos Estratégicos foi presente a informação número três mil
trezentos e quinze, de dois do mês findo, do seguinte teor: -------------------------------------- “Por deliberação em reunião de treze de março de dois mil e dezassete, resolveu a
Câmara Municipal abrir um procedimento tendente à elaboração de um Regulamento
Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento, tendo sido nomeada gestora
deste procedimento a coordenadora da Gestão de Apoios Comunitários e Estratégias de
Desenvolvimento, Dra. Susana Martinho Calvo. -------------------------------------------------- Em conformidade com o estatuído no número um do artigo noventa e oito, do Código
do Procedimento Administrativo, foi publicado Edital no Portal do Município na
Internet, no dia vinte e dois de março de dois mil e dezassete. ---------------------------------- No prazo estabelecido no referido edital, dez dias úteis, não foram recebidas, da parte
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de cidadãos individuais, ou da parte de entidades de qualquer natureza, manifestações de
vontade de se constituírem interessados, nos termos e para os efeitos previstos no Código
do Procedimento Administrativo, nem foram recebidos contributos para a elaboração do
Regulamento em questão. ----------------------------------------------------------------------------- Ponderada a temática, os objetivos considerados pela Câmara Municipal na já
mencionada deliberação e os antecedentes na regulamentação da mesma matéria,
elaborou-se um projeto de Regulamento que se anexa.” ----------------------------------------- Sobre este assunto usaram da palavra: ---------------------------------------------------------- O senhor Vereador Francisco Madeira Lopes referiu que a Câmara Municipal de
Santarém já concede apoios ou incentivos ao investimento, todavia a existência de um
regulamento é sempre importante para garantir a transparência e objetividade que deve
presidir à atribuição desses apoios. Declarou que, no geral, este projeto de regulamento
não lhe merece críticas, tendo contudo, colocado algumas questões. No que se refere aos
requisitos necessários e ao incumprimento dos mesmos questionou de que forma esse
apoio deixa de ser atribuído. -------------------------------------------------------------------------- Em relação ao número de postos de trabalho disse ter algumas dúvidas que este seja o
critério adequado para algumas freguesias do concelho, uma vez que poderá haver
determinado tipo de investimento que mesmo não chegando aos dez postos de trabalho
ou a duzentos e cinquenta mil euros em investimento, tem cinco ou seis postos de
trabalho, que em termos de dinamização em determinada freguesia, provocam um
impacto maior e mais importante do que os dez postos de trabalho na cidade de
Santarém. Assim, sugeriu alteração na redação do artigo quinto, alínea h) do número um
que prevê essa limitação. ------------------------------------------------------------------------------ Na sequência desta sugestão, o senhor Presidente propôs a alteração do artigo
quinto no que se refere ao número de dez postos de trabalhos para cinco postos de
trabalho e a consequente alteração da majoração no artigo nono, em função do número
de postos trabalho que ficar definido, devendo estas alterações ser contempladas pelos
respetivos Serviços quando o presente Regulamento for submetida a consulta pública. ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do Projeto de Regulamento
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Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento, que aqui se dá por reproduzido
(documento I), ficando anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante, em
conformidade com o proposto na informação do Gabinete de Projetos Estratégicos,
devendo o mesmo ser submetido a consulta pública, durante trinta dias, nos termos do
número dois, do artigo cento e um do Código do Procedimento Administrativo, com
publicação na II série do Diário da República, após o que deve ser de novo submetido ao
Executivo e remetido para aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------- PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AGENTES CULTURAIS
(PAAAC) - PROPOSTA DE DECISÃO DO JÚRI E LISTA DE AVALIAÇÃO DE
PROJETOS PONTUAIS E FESTIVAIS SELECIONADOS -------------------------------- Pelo Serviço Municipal de Cultura e Turismo foi presente a informação número
cinquenta e quatro, de doze do corrente, do seguinte teor: --------------------------------------- “Conforme informação número seis/dois mil e dezassete, aprovada em reunião do
Executivo Municipal de vinte e três de janeiro de dois mil e dezassete, o Município de
Santarém abriu, no corrente ano de dois mil e dezassete, candidaturas ao Programa de
Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC), no âmbito do desenvolvimento
de uma política que promova o aparecimento e a realização de projetos culturais e
recreativos, de iniciativa dos cidadãos, de reconhecida qualidade e interesse para o
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Terminado o prazo de avaliação das candidaturas apresentadas ao Programa de
Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC) e de acordo com o artigo treze –
Procedimento do Júri do Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo e
Agentes Culturais (PAAAC), apresenta-se uma proposta de decisão do júri, devidamente
fundamentada com parecer técnico, através de ata que se anexa. ------------------------------- Face ao exposto propõe-se a V. exa: ------------------------------------------------------------ Um – A ata com proposta de decisão do júri, bem como a Lista dos Projetos Pontuais
e Festivais selecionados, com a indicação do montante e natureza dos apoios a conceder,
para a devida deliberação da Câmara Municipal de Santarém, de acordo com o ponto um
do artigo catorze – Decisão Final, do Regulamento do Programa de Apoio ao
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Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC); --------------------------------------------------- Dois – A devida publicação da lista de apoios concedidos, mediante aviso afixado
nos lugares de estilo e sitio da Câmara Municipal de Santarém na internet, de acordo
com o ponto dois do artigo catorze – Decisão Final do Regulamento do Programa de
Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC), com a abertura de um período
de negociação dos mesmos, cinco dias úteis, para efeitos de eventual reajustamento do
Projeto Pontual ou Festival apresentado, bem como para definição do Protocolo a
estabelecer com os agentes culturais, de acordo com o artigo quinze – Período de
Negociação do Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes
Culturais (PAAAC).” ---------------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto verificaram-se as seguintes intervenções: ------------------------------- O senhor Vereador Francisco Madeira Lopes questionou sobre o motivo das
exclusões de candidaturas que se verificaram, por desistência, designadamente os
projetos para o Festival Internacional de Folclore e para o Festival Internacional de
Teatro para a Infância e Juventude. ------------------------------------------------------------------ A senhora Vereadora Susana Pita Soares respondendo ao senhor Vereador
Francisco Madeira Lopes disse já ter reunido com a direção do Festival Internacional de
Folclore e com a direção do Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude,
por considerar que o que está previsto em regulamento é manifestamente insuficiente
face à dimensão e historial destes festivais, razão pela qual foram retiradas estas
candidaturas para que haja um apoio extraordinário que posteriormente virá para
deliberação deste Órgão Executivo. ----------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Francisco Madeira Lopes realçou o facto de terem havido
candidaturas que não foram aceites por não atingirem a pontuação necessária para o
efeito, o que compreende. ----------------------------------------------------------------------------- Disse ter constatado alguns desacertos e algumas situações que não estão
satisfatoriamente conseguidas, entendendo que este Regulamento no próximo mandato
deve ser objeto de revisão dos critérios, até porque as entidades tem naturezas distintas,
sendo pretensão da CDU - Coligação Democrática Unitária propor essas alterações ao

229

ATA N.º 9
Mandato 2013-2017
Reunião de 24 de abril de 2017

Regulamento de Apoio ao Associativismo. -------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Susana Pita Soares corroborou e partilhou das preocupações
anteditas aproveitando para referir que já existe um grupo de trabalho constituído para
começar a delinear algumas das que poderão ser alterações ao Regulamento, todavia uma
vez que este Executivo está em final de mandato entendeu deixar para o próximo essas
alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Do ponto de vista daquilo que poderão ser algumas lacunas, aproveitou para fazer um
agradecimento público e saudar o júri, que para além dos elementos da Câmara
Municipal teve outros dois elementos que de forma totalmente graciosa se
disponibilizaram para, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém, poder chegar
ao dia de hoje e trazer ao Executivo este documento para deliberação. Salientou ainda,
que todas as lacunas em termos de interpretação que o júri foi sentindo e que conseguiu,
pela via do consenso colmatar, foram tomadas as devidas notas para que possam vir a ser
contempladas numa revisão deste programa, que naturalmente precisa, para além de
melhorias também de incentivo financeiro. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata com a proposta de decisão do
júri e lista de avaliação de Projetos Pontuais e Festivais selecionados no âmbito do
Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC), nos termos
preconizados na informação do Serviço Municipal de Cultura e Turismo. ------------------- MINUTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE SALA A ATRIBUIR À
ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIANOS EM PORTUGAL, PELO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM ------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo para a
cedência gratuita e a título precário, de uma sala sita nas instalações da Ex-Escola Prática
de Cavalaria, à Associação dos Ucranianos em Portugal (Núcleo de Santarém), para o
funcionamento do Centro Cultural e Educativo Ucraniano Vesselka, em conformidade
com a informação número quatro mil oitocentos e setenta e sete, de três do corrente, da
Divisão de Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------------------------- O referido Protocolo dá-se aqui por reproduzido (documento II), ficando anexo à
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presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------- NOMEAÇÃO

DE

UM

REPRESENTANTE

PARA

A

COMISSÃO

CONSULTIVA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO
CARTAXO --------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Coordenadora do Gabinete de Projetos Estratégicos - Estratégia Emergente
para o Ordenamento do Concelho foi presente a informação número sete mil e vinte e
seis, de quatro do corrente, do seguinte teor: ------------------------------------------------------- “Na sequência do pedido remetido pela CCDR-LVT - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para a nomeação de um
representante do Município de Santarém para integrar a Comissão Consultiva no âmbito
da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cartaxo, decorrente da publicação pelo Aviso
número dois mil cento e setenta e dois/dois mil e dezassete, de um de março, sugiro que
seja nomeada como representante legal, por coordenar o processo de Revisão do PDM Plano Diretor Municipal de Santarém. -------------------------------------------------------------- Assim sendo, e em virtude do solicitado no ofício da CCDR-LVT - Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, deixo à
consideração do senhor Vereador Luís Farinha, a tomada de decisão quanto a designação
proposta, bem como a necessidade de ser submetida a deliberação por parte do
Executivo Municipal, para a delegação ou subdelegação os poderes adequados para
efeitos de vinculação do Município na Comissão de Acompanhamento do processo de
Revisão do Plano Diretor Municipal do Cartaxo de acordo com o número um do artigo
oitenta e quatro do Decreto-Lei número oitenta/dois mil e quinze, de catorze de maio.” --- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a arquiteta Catarina Santos Pires
como representante legal do Município de Santarém, para integrar a Comissão
Consultiva no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal do Cartaxo, em
conformidade com o proposto na informação do Gabinete de Projetos Estratégicos Estratégia Emergente para o Ordenamento do Concelho, atrás transcrita. --------------------- ALTERAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA A
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
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MUNICIPAL DE ALCANENA-------------------------------------------------------------------- Pela Coordenadora do Gabinete de Projetos Estratégicos - Estratégia Emergente
para o Ordenamento do Concelho foi presente a informação número cinco mil e
dezanove, de quatro do corrente mês, do seguinte teor: ------------------------------------------ “Na sequência do ofício da CCDR-LVT - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, onde o Município de Santarém foi
convocado para a quarta Reunião da Comissão de Acompanhamento da Revisão do
Plano Diretor Municipal de Alcanena, foi necessário proceder à alteração da nomeação
do representante deste Município que já integrava a Comissão de Acompanhamento.
Assim sendo, procede-se à regularização do representante no âmbito da Revisão do
Plano Diretor Municipal de Alcanena, passando a ser a Arquiteta Dalila Neto, a integrar
a Comissão de Acompanhamento. ------------------------------------------------------------------- Assim sendo, deixo à consideração do senhor Vereador Luís Farinha, a tomada de
decisão quanto à designação proposta, bem como a necessidade de ser submetida a
deliberação por parte do Executivo Municipal, para a delegação ou subdelegação dos
poderes adequados para efeitos de vinculação do Município, na Comissão de
Acompanhamento do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Alcanena, de
acordo com o número um do artigo oitenta e quatro do Decreto-Lei número oitenta/dois
mil e quinze, de catorze de maio.” ------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a arquiteta Dalila Neto como
representante do Município na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano
Diretor Municipal de Alcanena, em conformidade com o proposto na informação, do
Gabinete de Projetos Estratégicos - Estratégia Emergente para o Ordenamento do
Concelho, atrás transcrita.----------------------------------------------------------------------------- PUBLICIDADE

-

MESTRES PUBLICIDADE,

LDA.

-

PEDIDO DE

PAGAMENTO FASEADO DOS VALORES DOS ANOS DE DOIS MIL E
DEZASSEIS E DOIS MIL E DEZASSETE----------------------------------------------------- Foi presente a informação da Secção de Receitas, de vinte e oito do mês findo, que a
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------
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--- “A empresa supracitada veio solicitar o pagamento faseado da dívida referente aos
processamentos de publicidade e ocupação de espaço público com postes referentes aos
anos de dois mil e dezasseis e dois mil e dezassete, incidentes sobre os processos número
sessenta e oito/noventa e dois, número sessenta e sete/noventa e dois e número cento e
quarenta e seis/noventa e três, cujo total perfaz quinze mil oitocentos euros e quarenta
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A exemplo da solução adotada para a dívida relativa aos anos anteriores, que se tem
traduzido na arrecadação da receita (foram já regularizados vinte mil e quarenta euros e
sessenta cêntimos), acrescidos dos juros de mora (que até à presente data totalizam três
mil duzentos e noventa e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) e consequente
regularização da dívida, coloca-se à consideração superior a adoção de igual
procedimento, mediante o qual é permitido que seja efetuado o pagamento mensal por
licença, conforme quadro em anexo, cobrando as mesmas de forma sistemática e com a
referida arrecadação dos juros de mora devidos ao Município, além de constituir uma
solução que, informaticamente, se torna muito mais prática e exequível. --------------------- Atendendo a que a empresa se encontra a cumprir o plano de pagamentos
anteriormente aprovado pelo Executivo respeitante à dívida até ao ano de dois mil e
quinze inclusive, sugere-se ainda que as prestações elencadas em seguida comecem a ser
regularizadas no mês imediatamente seguinte ao términus do atual plano, iniciando-se
assim em outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------N.º Prestação

N.º Licença

Tipo

Ano

Localização

Valor

Data Pagamento

1

103

OEP

2016

Rua " O "

859,20 €

08/10/2017

2

103

OEP

2017

Rua " O "

868,80 €

09/11/2017

3

3255

PUB

2016

Rua O - Lado oposto ao Feira Nova

1 186,80 €

08/12/2017

4

3256

PUB

2016

Estrada São Domingos

1 186,80 €

08/01/2018

5

3257

PUB

2016

Rua Vasco Da Gama

1 186,80 €

08/02/2018

6

3255

PUB

2017

Rua O - Lado oposto ao Feira Nova

1 200,00 €

08/03/2018

7

3256

PUB

2017

Estrada São Domingos

1 200,00 €

09/04/2018

8

3257

PUB

2017

Rua Vasco Da Gama

1 200,00 €

08/05/2018

9

101

OEP

2016

Estrada São Domingos

1 718,40 €

08/06/2018

10

102

OEP

2016

Rua Vasco Da Gama

1 718,40 €

09/07/2018

11

101

OEP

2017

Estrada São Domingos

1 737,60 €

08/08/2018
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12

102

OEP

2017

Rua Vasco Da Gama

1 737,60 €

10/09/2018

15 800,40 €

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de pagamentos proposto pela
empresa Mestres Publicidade, Limitada, para pagamento dos valores de publicidade em
dívida referente aos anos de dois mil e dezasseis e dois mil e dezassete, nos termos
explanados na informação da Secção de Receitas. ------------------------------------------------ CEMITÉRIO DOS CAPUCHOS - EXUMAÇÃO DE OSSADA - SEPULTURA
SESSENTA E SEIS - RUA P - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES ----- Foi presente o pedido de Maria Teresa Costa Santos para pagamento em duas
prestações do montante de duzentos e setenta e quatro euros, referente à taxa de
exumação da ossada de Albina de Jesus Costa, da sepultura número sessenta e seis, da
Rua P, no Cemitério dos Capuchos, nesta cidade. ------------------------------------------------- Pela Secção de Receitas, foi emitido em sete do corrente, o seguinte parecer: ----------- “Relativamente ao pedido formulado por maria Teresa Costa Santos para pagamento
das taxas relativamente a exumação de Albina de Jesus Costa, que se encontra sepultada
no Cemitério dos Capuchos, na sepultura número sessenta e seis, da Rua P, estamos
perante uma solicitação do pagamento em duas prestações, no valor de duzentos e
quarenta e sete euros, montante consignado nos artigos catorze e dezanove da Tabela de
Taxas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tal pedido encontra-se devidamente consubstanciado no Regulamento e Tabela
Geral de Taxas do Município de Santarém, devendo para isso obedecer ao estipulado no
artigo catorze do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Santarém. --------------- Deste modo, segue o pedido, colocando o assunto ao conhecimento e análise
superior, devendo o mesmo ser agendado para reunião do Executivo Municipal,
sugerindo o deferimento da pretensão pretendida.” ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar Maria Teresa Costa Santos a
proceder ao pagamento em duas prestações iguais de cento e trinta e sete euros cada, da
taxa de exumação de ossada da sepultura número sessenta e seis – Rua P, no Cemitério
dos Capuchos, de harmonia com o preconizado na informação da Secção de Receitas. ---
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--- TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PREBESAN - PRÉ
FABRICADOS SANTARÉM - ANULAÇÃO DE FATURAS ------------------------------ A Câmara em face de dúvidas levantadas pelos senhores Vereadores António Carmo
e Francisco Madeira Lopes deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da presente
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL - RUA COMANDANTE JOSÉ CARVALHO, LOTE
CINCO – TERCEIRO DIREITO - VALE DE ESTACAS - DEVOLUÇÃO DE
VALOR PAGO A MAIS ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta da Olinda Zulmira dos Santos Paiva, dando conhecimento que
em reunião do Executivo Municipal de quatro de abril de dois mil e dezasseis, face aos
rendimentos apresentados, foi aprovada a revisão da renda da habitação que ocupa na
Rua Comandante José Carvalho, Lote cinco – terceiro direito, em Vale de Estacas, de
noventa e seis euros e quarenta e sete cêntimos para trinta e cinco euros e noventa e
cinco cêntimos, com efeitos a maio do ano transato, situação que não foi efetivada pelos
serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Face a este pedido, a Divisão de Ação Social e Saúde apresentou a seguinte
informação: --------------------------------------------------------------------------------------------- “Na sequência do requerimento apresentado, cumpre informar que por lapso não foi
alterada a renda da habitação, no montante de trinta e cinco euros e noventa e cinco
cêntimos, em conformidade com o deliberado em reunião do Executivo Municipal, de
quatro de abril de dois mil e dezasseis. Por conseguinte, pagou a mais, trezentos e
sessenta e três euros e doze cêntimos, no decorrer do ano civil de dois mil e dezasseis.
Neste sentido, propõe-se a restituição do valor assinalado, caso o mesmo tenha
provimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- A revisão do valor da renda não foi efetuada, por lapso, atendendo que em período
simultâneo foi elaborada notificação a todos os arrendatários residentes na Rua
Comandante José Carvalho, em Vale de Estacas, de forma a procederem à entrega de
documentação tendente à atualização de rendas e composição do agregado familiar. ------- A situação foi detetada no início de novembro de dois mil e dezasseis e corrigida na
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aplicação informática TAX – módulo de Gestão de Rendas.” ----------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição a Olinda Zulmira dos
Santos Paiva, do montante de trezentos e sessenta e três euros e doze cêntimos, relativos
ao pagamento em excesso, no período de maio a outubro de dois mil e dezassete, do
valor mensal da renda da habitação que ocupa na Rua Comandante José Carvalho, Lote
cinco, terceiro direito, em Vale de Estacas, de harmonia com o preconizado na
informação da Divisão de Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL - RUA COMANDANTE JOSÉ CARVALHO, LOTE
UM – TERCEIRO DIREITO - VALE DE ESTACAS - PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO VALOR DA RENDA --------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Ação Social e Saúde foi presente a informação número cinco mil
duzentos e oitenta e quatro, de dez do corrente, do seguinte teor:------------------------------- “Na sequência do processo de atualização de rendas dos Bairros Municipais, vem
agora a arrendatária Maria da Conceição Jacinto Pereira solicitar a revisão do valor da
renda da sua habitação, por considerar que existem alterações de rendimentos. -------------- Nesta sequência e após contacto da arrendatária, foi possível averiguar que esta
encontra-se com um problema de saúde que lhe dá uma incapacidade de sessenta e dois
porcento. Esta situação nunca havia sido identificada pela arrendatária, pelo que nunca
foi considerada antes. ---------------------------------------------------------------------------------- No cálculo do rendimento mensal corrigido, a Lei número trinta e dois/dois mil e
dezasseis, de vinte e quatro de agosto, no artigo terceiro, alínea g), prevê uma dedução
do rendimento mensal líquido de dez porcento para as pessoas com grau comprovado de
incapacidade igual ou superior a sessenta porcento. ---------------------------------------------- Face ao exposto e de acordo com os rendimentos apresentados e tendo por base a Lei
número trinta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e quatro de agosto, propõe-se
alteração do valor da renda de cinquenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos, para
quarenta e oito euros e sessenta cêntimos.” -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a revisão da renda emitida em nome
de Maria da Conceição Jacinto Pereira, relativa à habitação que ocupa na Rua
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Comandante José Carvalho, Lote um, terceiro direito, em Vale de Estacas, de cinquenta
e cinco euros e trinta e seis cêntimos para quarenta e oito euros e sessenta cêntimos, de
harmonia com o preconizado na informação da Divisão de Ação Social e Saúde. --------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ----------- Foi presente a informação número oito, de dezassete do corrente, da Secção de
Compras, dando conhecimento dos Contratos de Aquisição de Serviços celebrados entre
um e dezasseis de abril corrente, em cumprimento do disposto nos número quatro e doze
do artigo quarenta e nove da Lei do Orçamento de Estado para dois mil e dezassete. ------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Sob proposta do senhor Presidente, a câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
minuta os termos da presente ata a fim de produzir efeitos imediatos. ------------------------- Finda a análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente
marcou as próximas reuniões do executivo municipal para os dias oito e vinte e dois de
maio, com início às quinze horas 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 dezasseis horas e quarenta minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, _____________________________________________ Coordenadora Técnica
a redigi e subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------ O PRESIDENTE --------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves ____________________________________________________
--- OS VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------
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--- António Carmo _______________________________________________________

--- Susana Pita Soares _____________________________________________________

--- Ricardo Segurado ______________________________________________________

--- Luís Farinha __________________________________________________________

--- Otília Torres __________________________________________________________

--- Francisco Madeira Lopes ________________________________________________

--- Inês Barroso __________________________________________________________

--- Paula Canavarro _______________________________________________________

