REUNIÃO
DO
EXECUTIVO

MANDATO 2013-2017
ATA N.º 20
DE 11-10-2017

1
ATA N.º 20
Mandato 2013-2017
Data da reunião ordinária: 11-10-2017
Local da reunião: Sala das reuniões da Câmara Municipal de Santarém
Início da reunião: 15.50 horas
Términus da reunião: 17.15 horas
Resumo diário da tesouraria: 10/10/2017…………...6.705.933,20 €
Membros da Câmara Municipal que compareceram à reunião:
Presidente: Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves
Vereadores: António José da Piedade do Carmo
Luís Manuel Sousa Farinha
Otília Margarida Jacinta Torres
Maria Inês Leiria Barroso Ferreira Lopes
Paula Alexandra Machado de Sousa Canavarro
Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes
Emília Marcelino Daniel Marques Leitão
Sérgio Martins Esteves Cardoso
Responsável pela elaboração da ata:
Nome: Maria Nazaré de Matos Ferreira Pais da Costa
Cargo: Coordenadora Técnica
Faltas justificadas: Susana Cristina Coelho da Silva Pita Soares e Ricardo
Jorge Figueiredo Segurado (substituídos nos termos da Lei)
Faltas por justificar:

ATA N.º 20
Mandato 2013-2017
Reunião de 11 de outubro de 2017

2

------------------------------------- ABERTURA DA ATA ----------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e cinquenta
minutos, começando por saudar os eleitos Emília Marcelino Daniel Marques Leitão e
Sérgio Martins Esteves Cardoso, presentes nesta reunião, em substituição dos senhores
Vereadores Susana Cristina Coelho da Silva Pita Soares 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.------- A seguir, nos termos do número quatro, do artigo trinta e quatro do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro/dois mil e
quinze, de sete de janeiro, perguntou aos senhores Vereadores se já tinham tomado
conhecimento das atas das reuniões realizadas em cinco e quinze de setembro último,
oportunamente distribuídas e porque todos responderam afirmativamente foi,
seguidamente, submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------ Nos termos do número três do artigo trinta e quatro do mesmo diploma legal, não
participaram na aprovação da ata da reunião realizada em cinco de setembro os senhores
Vereadores Luís Manuel de Sousa Farinha, Emília Marcelino Daniel Marques Leitão e
António José da Piedade do Carmo e na reunião de quinze de setembro os senhores
Vereadores Emília Marcelino Daniel Marques Leitão e António José da Piedade do
Carmo por não terem estado presentes nas respetivas reuniões.--------------------------------- Seguidamente, deu início ao “PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”,
verificando-se as seguintes intervenções: ----------------------------------------------------------- Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes – Um – Solicitou ponto de situação
relativamente à reclamação apresentada por um munícipe acerca de uma pecuária em
Pernes, assunto esse que já tinha colocado anteriormente. --------------------------------------- Dois – Cumprimentou todos os cidadãos que se envolveram na campanha eleitoral,
como candidatos ou como apoiantes de listas bem como todos os eleitores que de uma
forma cívica participaram no ato eleitoral. -------------------------------------------------------- Parabenizou todos os eleitos para o concelho de Santarém em todos os órgãos,
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desejando-lhes um excelente mandato a favor do concelho de Santarém e de cada uma
das suas freguesias e em especial ao PSD - Partido Social Democrata e ao senhor
Presidente e à senhora Vereadora Inês Barroso, por esta vitória.-------------------------------- Lamentou que os resultados da CDU - Coligação Democrática Unitária não tenham
sido os esperados sendo os mesmos motivo de reflexão e de preparação para alterações
que tenham de ser feitas, sendo certo que a CDU - Coligação Democrática Unitária não
abdicará dos seus princípios, dos seus valores e compromissos não só para os eleitores
que lhes deram a sua confiança mas para com toda a população do concelho de
Santarém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Sérgio Cardoso – Dirigiu cumprimentos democráticos na
sequência das recentes eleições, centrados na pessoa do senhor Presidente Ricardo
Gonçalves que conseguiu a reeleição e estendendo esses cumprimentos a todos os que
tem feito o melhor que sabem e que podem pela sua terra nos diferentes planos e nos
diferentes órgãos autárquicos onde se apresentaram ao escrutínio popular. ------------------ Dirigiu-se à bancada do PS - Partido Socialista que termina agora funções com a
convicção de que aqueles que vierem conseguirão assegurar os valores que o PS Partido Socialista defende procurando fazer o melhor que podem na defesa dos
interesses do nosso concelho e do Município em todos os planos. ------------------------------ Finalmente em relação aos munícipes que confiaram nas várias propostas
expressando-o através do seu voto, disse que esse ato de votar, sendo importante em
democracia não esgota o dever que cabe a cada um de acompanhar as propostas e a sua
execução, mantendo-se vigilantes e atentos no acompanhamento dos mandatos. ------------ Senhora Vereadora Paula Canavarro – Um – Despediu-se deste Executivo
dirigindo a todos um agradecimento por tudo aquilo que se tentou fazer pela cidade,
independentemente das controvérsias politicas que sempre foram no sentido de melhorar.
--- Desejou boa sorte ao próximo Executivo. Que continuem e façam cada vez melhor
pela nossa cidade, salientando que continuará atenta e apelando para que cuidem da
cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Fez o reparo para o facto dos outdoors e cartazes de propaganda eleitoral de
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todos os partidos políticos ainda se encontrarem expostos, nada justificando que isso
aconteça dado que a campanha eleitoral já terminou há alguns dias, pelo que não há
qualquer justificação para que não tenham sido retirados, tendo em conta que se
aproxima a realização do Festival Nacional de Gastronomia. ----------------------------------- Três – Chamou novamente a atenção para o facto do Centro Histórico continuar
muito sujo, especialmente junto à antiga escola de Salvador, pelo que solicitou a
intervenção dos serviços para que a cidade não tenha este aspeto descuidado. --------------- Senhor Vereador António Carmo – Dado ser esta a última reunião deste Executivo
começou por referir que depois de ter tomado posse como Vereador eleito nos mandatos
de dois mil e nove e de dois mil e treze, teve ao longo destes oito anos um
enriquecimento pessoal do trabalho desenvolvido em funções que não eram funções
executivas e de gestão diária, mas de alertas e chamadas de atenção. -------------------------- Mencionou que sai daqui enquanto Vereador com uma mágoa. A de não ter sido
aprovada em reunião de Câmara a atribuição do nome do senhor Clemente Pereira a uma
artéria da cidade. Disse querer acreditar que a não atribuição deste topónimo tenha sido
uma questão de “timing” e que no mandato seguinte tal seja deliberado. Contudo, não
pode deixar de lamentar que tal não tenha ocorrido neste mandato, não entendendo por
mais que sejam as justificações. --------------------------------------------------------------------- Aproveitou para fazer o pedido para que o edifício da empresa AS - Águas de
Santarém, EM SA, frente à Estação da CP seja restaurado, uma vez que o mesmo se
encontra com a fachada em mau estado, sendo um péssimo cartão-de-visita para quem
chega de comboio à cidade de Santarém, especialmente agora a alguns dias da realização
do Festival Nacional de Gastronomia. -------------------------------------------------------------- Agradeceu aos munícipes do concelho por terem confiado no PS - Partido Socialista
no mandato de dois mil e nove e no de dois mil e treze e por ter sido eleito em resultado
dos votos destes munícipes. -------------------------------------------------------------------------- Ressaltou que no mandato dois mil e treze/dois mil e dezassete foi dada oportunidade
ao PS - Partido Socialista e à CDU - Coligação Democrática Unitária de fazerem uma
oposição consciente do seu dever e das suas obrigações, a qual considera correta do
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ponto de vista das decisões que aqui foram tomadas, algumas vezes contra a vontade do
senhor Presidente e dos senhores Vereadores do PSD - Partido Social Democrata, mas
esse era o ponto de vista e a leitura do PS - Partido Socialista. O mandato que a
população lhes tinha dado, permitia que aqui fossem manifestadas as opiniões dos eleitos
do PS - Partido Socialista e votassem em função daquilo que eram os seus pensamentos e
o programa eleitoral. ----------------------------------------------------------------------------------- Ressaltou que a esta oposição (aos quatro Vereadores do PS - Partido Socialista e ao
Vereador da CDU - Coligação Democrática Unitária), também muito se deveu a
recuperação financeira deste Município, uma vez que sempre aqui manifestaram uma
opinião contra o despesismo, reconhecendo também que houve um esforço de gestão e
controlo financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente às eleições autárquicas disse que para si a grande vitória foi a saída
do antigo Primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. A sua grande derrota veio demonstrar
que se estava perante um estratega de primeira linha, dando como exemplo a sua escolha
para o Município de Lisboa que considerou uma estratégia excelente. A segunda nota de
estratégia de qualidade foi a definida para o Município do Porto. Tal facto não o deixou
admirado, uma vez que já anteriormente, enquanto primeiro-ministro escolheu para o
país uma estratégia de ir além da Troika, tendo o resultado ficado bem evidenciado com
o empobrecimento da nossa sociedade e da população. Felizmente foram medidas que
puderam ser alteradas e revertidas, e que levaram a que hoje se tenha um crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB), as exportações a aumentarem, o setor do calçado a bater
recordes, um aumento no setor do Truísmo onde para este ano se prevê um aumento na
ordem dos vinte milhões de turistas. Temos ainda, um aumento da receita que já é
superior à de dois mil e dezasseis no período homólogo, prevendo-se que também aí se
bata um novo record. ---------------------------------------------------------------------------------- Por tudo isto, considerou que a economia do país é uma economia que cresce, pujante
o que leva a que haja condições para ter um país ainda mais desenvolvido, que possa dar
à sua população melhor qualidade de vida. --------------------------------------------------------- Disse ainda que a vitória do PS - Partido Socialista a nível nacional foi para si motivo
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de alegria. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda que o PSD - Partido Social Democrata sofreu uma grande derrota a
nível nacional, especialmente em Lisboa. Considerou que a vitória do PSD - Partido
Social Democrata na Câmara Municipal e do seu Presidente Ricardo Gonçalves, tem de
ser enaltecida por este vencer em contraciclo. Por esta razão não quis deixar de dar os
parabéns ao senhor Presidente e à sua equipa por esta vitória. Uma vitória em que
alcança a maioria absoluta, o que não tinha conseguido no mandato anterior e que é
alcançada com o oitavo Vereador. ------------------------------------------------------------------ Efetivamente o eleitorado acreditou no projeto do PSD - Partido Social Democrata,
preferindo que o PS - Partido Socialista apesar de a nível nacional ganhar as eleições não
tivesse ficado com a maioria. Elogiou o Presidente Ricardo Gonçalves como sendo uma
pessoa responsável, séria e honesta, pelo que tem a certeza que, mesmo com a maioria
absoluta, irá manter as responsabilidades de um Presidente que procura um equilíbrio
financeiro na gestão da autarquia. Lamentou que nestas autárquicas a CDU - Coligação
Democrática Unitária tenha perdido o seu Vereador porque entende que estes órgãos
fazem sentido tendo um maior número de forças partidárias, com a defesa de cada um
dos seus projetos. -------------------------------------------------------------------------------------- Mencionou que sai de consciência tranquila. Agradeceu a todos a colaboração que
lhe foi prestada e a amizade que leva de cada um. Espera que a nova equipa tenha um
mandato conforme a filosofia das democracias, procurando consenso de todos os
partidos com assento na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. --------------------- Senhora Vereadora Inês Barroso – Um - Agradeceu aos senhores Vereadores
António Carmo e Paula Canavarro toda a amizade e generosidade ao longo destes quatro
anos em que exerceram funções em conjunto. ---------------------------------------------------- Dois - No âmbito da educação e da juventude deu as boas vindas aos estudantes do
ensino superior que ingressaram no Instituto Politécnico de Santarém e no Isla. Deu
conhecimento que no âmbito da Comissão de Praxes e das atividades que as mesmas
desenvolvem, está hoje a decorrer uma intervenção cívica no concelho, com os caloiros
destas Instituições, que consiste na recolha de beatas no Centro Histórico durante toda a
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tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Luís Farinha – Um - Agradeceu aos senhores Vereadores da
oposição, que sempre considerou como parceiros, aos quais expressou o prazer e o
privilégio de ter trabalhado com todos e sobretudo a honra que foi em representar o
município nestas funções. Aos funcionários fez também um agradecimento público pela
ajuda no desempenho das funções executivas enquanto Vereador. ----------------------------- Felicitou o senhor Presidente e toda a equipa vencedora pelo resultado notável,
sobretudo considerando o contexto e as dificuldades económicas com que este mandato
foi exercido, tendo havido um reconhecimento do trabalho desenvolvido. Desejou
felicidades ao novo Executivo e que tudo corra da melhor forma e que consigam fazer
coisas que, apesar de terem sido pensadas neste mandato, não foi possível fazer por
manifesta insuficiência de recursos. ----------------------------------------------------------------- Dois – Relativamente à reclamação da pecuária de Pernes disse tratar-se de uma
construção com processo de obras constituído mas que já tem notificação de embargo
desde o dia vinte e sete do mês findo, estando o mesmo a ser cumprido. --------------------- Três – Quanto à atribuição do topónimo ao senhor Clemente Pereira informou que na
sequência do pedido, foi elaborada uma biografia a qual não chegou em tempo útil para
ser validado este pedido em reunião da comissão da toponímia. ------------------------------- Salientou que já na anterior reunião desta comissão colocou a questão da atribuição
deste topónimo tendo havido unanimidade de todos nesta atribuição. Ressaltou que não
existe qualquer problema senão apenas a manifesta falta de tempo para reunir esta
Comissão, estando o trabalho feito, pelo que o próximo Executivo, se assim o entender,
poderá efetuar a atribuição. --------------------------------------------------------------------------- Quatro – Uma vez que falta pouco mais de uma semana para a inauguração do
Festival Nacional de Gastronomia deu conhecimento que terá lugar no dia dezanove do
corrente, pelas dezoito horas e trinta minutos mas que o mesmo abrirá ao público pelas
doze horas. Aproveitou o ensejo para destacar três situações que considerou de grande
relevância e que podem ser motivo de atração e que de certa forma seguem as linhas do
ano anterior. Há um tema que este ano é o pão e que será celebrado através da atribuição
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de um tipo de pão a cada um dos dias e dos municípios que estão mais fortemente
identificados com esse produto. Mencionou ainda que este tema não se esgota nessas
ações. Irá haver uma padaria que trabalhará diariamente com um chefe padeiro, o chefe
Paulo Chagas, que todos os dias confecionará vários tipos de pão a diferentes horas,
tendo como objetivo que quem visita este certame possa ter pão fresco a qualquer hora.
--- Informou ainda que irá ser confecionada a maior Massa à Barrão de sempre a qual
sendo um prato Scalabitano, será confecionada no maior pote do mundo, com
capacidade para mil litros, o qual foi construído pela Câmara Municipal de Bragança e
gentilmente cedido para que o Chefe Paulo Abreu possa confecionar este prato, estando
este pote posteriormente patente na exposição. --------------------------------------------------- Ainda no âmbito do pão vai realizar-se um Seminário intitulado “Deixar o pão
falar”, onde irá ser discutido a importância e as características do pão e sobretudo o que
está a acontecer em termos de desenvolvimento do pão e das padarias em Portugal. -------- No âmbito do restaurante “Luke” enalteceu o facto de ter sido atribuída uma estrela
Michelin, nos Estados Unidos, a um filho de Santarém, ao Chefe David Costa, o qual
servirá o jantar do dia vinte e três, esperando contar com a presença de todos. --------------- Senhor Presidente – Agradeceu e deu os parabéns aos milhares de pessoas que se
envolveram nas eleições autárquicas que foi muito importante não só em Santarém mas
também a nível nacional. ------------------------------------------------------------------------------ No que concerne aos resultados, salientou que a maioria absoluta é uma grande
responsabilidade para quem a assume. Agradeceu as palavras do senhor Vereador
António Carmo, considerando esta é uma responsabilidade acrescida relativamente ao
trabalho que tem de ser feito no concelho de Santarém. ----------------------------------------- Passaram-se quatro anos em que essencialmente três deles foram muito difíceis (dois
do anterior mandato) não só pelo espartilho legal que existia mas também pela situação
em que o Município de Santarém se encontrava. Conseguiu-se subverter isso com a
renegociação da dívida com a banca em que os cinco milhões de euros que a Câmara
Municipal teria de pagar de juros foram canalizados para os apoios aos subsídios, o
desporto, a educação, a comparticipação dos fundos comunitários e para baixar impostos
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municipais. Este ano de dois mil e dezassete houve a consolidação das contas, já com
dinheiro para Fundos Comunitários com a aprovação entre dezoito a vinte milhões euros
de Fundos Comunitários para executar até dois mil e vinte com a eventual prorrogação
até dois mil e vinte e dois data em que fecham os Quadros Comunitários. ------------------- Neste sentido, referiu existir a possibilidade de muitos projetos que são transversais
às diversas forças partidárias serem executados. -------------------------------------------------- Garantiu que irá sempre cumprir, independentemente de ter ou não maioria absoluta,
o estatuto de oposição como é nosso caso da preparação do Orçamento para o próximo
ano, por considerar ser uma responsabilidade de todos. ----------------------------------------- Agradeceu a todos os Vereadores que vão abandonar este cargo. Em seu entender é
importante reforçar que a oposição não deverá ser vista como um obstáculo mas sim
como uma vantagem no trabalho conjunto pela cidade. ------------------------------------------ Salientou que aquilo que leva desta campanha eleitoral e de ter andado pelo concelho
foi verificar que há empresas que querem aumentar as instalações, a sua capacidade de
produção bem como o número de trabalhadores. O concelho de Santarém é um concelho
com a mais baixa taxa de desemprego e com capacidade para crescer. ------------------------ Disse não ter dúvidas que os próximo quatro anos serão de grande concretizações
para Santarém esperando poder contar com o apoio de todos os partidos, não só na
Câmara Municipal mas também na Assembleia Municipal, para a concretização de
muitos dos projetos que devem ser vistos como projetos de Santarém e não de um
determinado partido. ---------------------------------------------------------------------------------- Finalizou dizendo que o voto de confiança que lhe foi dado o deixou contente, tendo
em conta que o partido em que acredita foi penalizado a nível nacional. ---------------------- Findo o período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”, tendo-se ausentado da sala o senhor Vereador António Carmo
deixando de participar nos restantes trabalhos da reunião. ---------------------------------------------------------LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES------------------------- DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- De CÉLIA MARGARIDA BRÍZIDA SERRA, solicitando o pagamento faseado
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das taxas devidas pela emissão do alvará de autorização de utilização para habitação, na
Rua D. Maria II, número oito, na Freguesia de Amiais de Baixo, deste Município. --------- Pela Divisão de Planeamento e Urbanismo, foi prestada a seguinte informação: ------ “Foi apresentado requerimento por Célia Margarida Brízida Serra, titular do processo
de licenciamento número zero um-mil novecentos e oitenta e oito/setecentos e sessenta e
seis, acompanhado da Declaração de Modelo três de Imposto sobre Rendimentos
Singulares de dois mil e dezasseis, 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 autorização de utilização
para habitação, na Rua D. Maria II, Freguesia de Amiais de Baixo, deste Município,
propondo-se a efetuar a liquidação do valor total de trezentos e oitenta e um euros e
sessenta cêntimos, em seis 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
caso de autorização, ser apresentado ao requerente o seguinte plano de pagamentos:
N.º
Prestação
1
2
3
4
5
6
Total

Valor
(em euros)
63,60 €
63,60 €
63,60 €
63,60 €
63,60 €
63,60 €
381,60 €

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 1ª. prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 2ª. prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 3ª. prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 4ª. prestação.
No prazo máximo de 1 mês, contado da data de pagamento da 5ª. prestação.

--- Deverá ser informada a requerente que a falta de pagamento de qualquer das
prestações implica o vencimento imediato das restantes, acrescidas da atualização
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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. --------------------------------------------------------------------------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------ Também pelo Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo, foi informado o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- “Visto. Concordo. Proponho deliberação camarária, nos termos preconizados e
sustentados. Sujeito a deliberação camarária.” ----------------------------------------------------- O senhor Diretor do Departamento Técnico e Gestão Territorial manifestou a sua
concordância com o proposto pelo Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo. -------- A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o pagamento faseado das taxas
devidas pela emissão do alvará de autorização de utilização para habitação, na Rua D.
Maria II, número oito, na Freguesia de Amiais de Baixo, de acordo com as informações
técnicas emitidas. --------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ALU-M-ALUMÍNIOS E PVC, LIMITADA, solicitando o reconhecimento de
interesse público municipal a indústria transformadora de caixilharia em alumínio e
PVC, localizada na Rua da Alegria, número onze, na localidade de Coutada de Cima, na
freguesia de Abrã, deste Município. ---------------------------------------------------------------- A Câmara, sob proposta do senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, retirar o
assunto da presente reunião. -------------------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala o senhor Vereador António Carmo. ------------------ LICENCIAMENTOS DIVERSOS ----------------------------------------------------------- De AGRUPAMENTO DE DANÇAS E CANTARES DE PÓVOA DA ISENTA,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para
realização de Aniversário deste Agrupamento, na Rua Movimento das Forças Armadas
nos dias quinze a dezassete de setembro de dois mil e dezassete. ------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
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isentou o Agrupamento de Danças e Cantares de Póvoa da Isenta do pagamento de taxas
referente à licença especial de ruído para realização de Aniversário deste Agrupamento,
na Rua Movimento das Forças Armadas nos dias solicitados.----------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM DE SANTARÉM, apresentando pedido de isenção de taxas referente
ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial, no Campo Emílio Infante da
Camara, Santarém nos dias vinte e sete e vinte e oito de setembro de dois mil e
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Santarém do
pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização de Arraial, no
Campo Emílio Infante da Camara, Santarém, nos dias solicitados. ----------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
DE SANTARÉM, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de
licença de ruído para realização de Arraial, no Complexo Andaluz, Santarém nos dias
onze e doze de outubro de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, isentar a Associação de Estudantes da Escola
Superior de Gestão de Santarém, do pagamento de taxas referente à licença especial de
ruído para realização da de Arraial, no Complexo Andaluz, Santarém, nos dias
solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE MELHORAMENTOS DE SANTOS,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para
realização de Festa em Honra de Nossa Senhora das Maravilhas, na Rua Capitão
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Salgueiro Maia, Santos, Tremês, nos dias quatro a oito de outubro de dois mil e
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Associação Recreativa Melhoramentos de Santos, do pagamento de taxas
referente à licença especial de ruído para realização de Festa em Honra de Nossa
Senhora das Maravilhas, na Rua Capitão Salgueiro Maia, Santos, Tremês, nos dias
solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De CENTRO DE DESPORTO E CULTURA DE VERDELHO, apresentando
pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Sunset Havaiano - Despedida do Verão, em Verdelho, Achete nos dias vinte e três e
vinte e quatro de setembro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Centro de Desporto e Cultura de Verdelho, do pagamento de taxas referente à
licença especial de ruído para realização de Sunset Havaiano - Despedida do Verão, em
Verdelho, Achete, nos dias solicitados. ------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO PERNENSE, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial
Popular, no Largo da Penha de São Domingos, Pernes nos dias vinte e três e vinte e
quatro de setembro de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Sociedade Musical União Pernense, do pagamento de taxas referente à licença
especial de ruído para realização de Arraial Popular, no Largo da Penha de São
Domingos, Pernes, nos dias solicitados. ------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. --------------------------------------------------
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--- De ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE
SANTARÉM, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença
de ruído para realização de Arraial Anual, em Quinta do Galinheiro, Santarém, nos dias
quatro e cinco de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Associação Estudantes Escola Superior Agrária de Santarém, do pagamento de
taxas referente à licença especial de ruído para realização de Arraial Anual, em Quinta
do Galinheiro, Santarém, nos dias solicitados. ----------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De CENTRO CULTURAL E REGIONAL DE SANTARÉM, apresentando
pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Concerto da Orquestra Gulbenkian e Festival Internacional de Jazz, no Convento de São
Francisco, Santarém nos dias vinte e um, vinte e dois e trinta de setembro e um de
outubro de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou o Centro Cultural e Regional de Santarém, do pagamento de taxas referente à
licença especial de ruído para realização de Concerto da Orquestra Gulbenkian e Festival
Internacional de Jazz, no Convento de São Francisco, Santarém, nos dias solicitados. ------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De CENTRO CULTURAL E REGIONAL DE SANTARÉM, apresentando
pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Noite de Fados, na Rua Dr. Joaquim Luis Martins, número dezasseis, Santarém nos dias
treze e catorze de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, isentar o Centro Cultural e Regional de
Santarém, do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
de Noite de Fados, na Rua Dr. Joaquim Luis Martins, número dezasseis, Santarém, nos
dias solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES ESCOLA SUPERIOR GESTÃO
TECNOLOGIA, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de
licença de ruído para realização de desfile académico das Escolas do IPS, na Praça de
Touros Celestino Garça, Praceta Pedro Escuro e Praça Sá da Bandeira – Santarém nos
dias vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, isentar a Associação Estudantes Escola
Superior Gestão Tecnologia, do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído
para realização de desfile académico das Escolas do IPS, na Praça de Touros Celestino
Garça, Praceta Pedro Escuro e Praça Sá da Bandeira – Santarém, nos dias solicitados. ----- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VALE DO CARRO, VÁRZEA E
CASAIS LIMÍTROFES, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido
de licença de ruído para realização de Exposição de Atividades e Artesanato com
Diversão, em Vale do Carro, Várzeas, Alcanede nos dias vinte e três e vinte e quatro de
setembro de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou a Associação dos Amigos do Vale do Carro, Várzea e Casais Limítrofes, do
pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização de Exposição de
Atividades e Artesanato com Diversão, em Vale do Carro, Várzeas, Alcanede, nos dias
solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AMIGOS DE SANTARÉM, apresentando
pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
sétimo Aniversário da RIBATEXAS, no Convento de São Francisco, Santarém, no dia
catorze de outubro de dois mil e dezassete.-------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou por unanimidade, isentar a Associação de Jovens Amigos de
Santarém, do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização da
de sétimo Aniversário da RIBATEXAS, no Convento de São Francisco, Santarém, nos
dias solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De CENTRO DE RECREIO, CULTURA E DESPORTO DE CASAL PAUL,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para
realização de Noite Branca, em Rua dez de Junho, Casal do Paul, Almoster nos dias
trinta de setembro e um de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que
isentou o Centro de Recreio, Cultura e Desporto de Casal Paul, do pagamento de taxas
referente à licença especial de ruído para realização de Noite Branca, em Rua dez de
Junho, Casal do Paul, Almoster, nos dias solicitados. -------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- De ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO PRADO, apresentando
pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Noite de Fados, na Rua da Horta, número catorze, Prado, Alcanede nos dias catorze e
quinze de outubro de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, isentar a Associação Recreativa e Cultural do
Prado, do pagamento de taxas referente à licença especial de ruído para realização de
Noite de Fados, na Rua da Horta, número catorze Prado, Alcanede, nos dias solicitados.
--- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- CASA DO BRASIL - OFERTA DE LIVROS A CONVIDADOS –
RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Serviço Municipal de Cultura e Turismo foi presente a informação número
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cento e vinte e nove, de vinte e oito do mês findo, do seguinte teor: --------------------------- “No seguimento da regular atividade da Casa do Brasil - Casa Pedro Álvares Cabral,
informa-se que foi oferecido o seguinte bem, constante do armazém da Casa do Brasil:---- Código E05215220: um Livro "Descobridores do Brasil - exploradores do atlântico e
construtores do estado da índia". --------------------------------------------------------------------- Relativamente a oferta acima referida, informa-se que a mesma se destinou à
palestrante convidada, Arqueóloga Dra. Ana Arruda. -------------------------------------------- Face ao exposto, propõe-se a V. Exa. a submissão da presente matéria ao Executivo
Municipal, enquanto órgão competente para deliberação / ratificação.” ----------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente
exarado em vinte e nove do mês findo que autorizou a oferta do livro “Descobridores do
Brasil – exploradores do atlântico e construtores do Estado da Índia” à palestrante
convidada no âmbito da atividade regular na Casa do Brasil, Arqueóloga Ana Arruda,
em conformidade com o proposto na informação do Serviço Municipal de Cultura e
Turismo, atrás transcrita. ------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- CASA DO BRASIL - DOAÇÃO DE LIVROS À BIBLIOTECA CABRALINA –
RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a informação número cento e vinte e oito, de vinte e oito de setembro do
Serviço Municipal de Cultura e Turismo que a seguir se transcreve: ----------------------- “No seguimento da regular atividade da Casa do Brasil – Casa Pedro Álvares Cabral
e no contexto de mecenato, informa-se que a Biblioteca Cabralina, extensão da
Biblioteca Municipal existente neste espaço, recebeu a doação dos seguintes livros: -----Titulo

Autor

Valor da doação

Doador

Data da doação

“Vamos falar do Brasil”

Thais M. Cantino

Sem valor comercial

Thais M. Cantino

11/07/2017

“Poesias contemporâneas de cá e lá”

Thais M. Cantino

Sem valor comercial

Thais M. Cantino

11/07/2017

--- Face ao exposto, propõe-se a V. Exa: ----------------------------------------------------------- A submissão da presente matéria, para aprovação da doação dos bens em causa, ao
Executivo Municipal, enquanto Órgão competente para deliberação/ratificação; ----------
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--- A inventariação e catalogação dos bens referidos, pelo Serviço de Biblioteca,
Arquivo e Património Cultural.” --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente
exarado em vinte e nove do mês findo que aceitou a doação de diversas publicações
destinadas à Biblioteca Cabralina em conformidade com o proposto na informação do
Serviço Municipal de Cultura e Turismo, atrás transcrita. --------------------------------------- O senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO DOIS MIL E DEZASSETE OFERTA DE PUBLICAÇÕES AOS PALESTRANTES – RATIFICAÇÃO ------------ Pelo Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivo e Património Cultural foi
presente a informação de vinte e cinco do mês findo, do seguinte teor:------------------------ “Integrado nas Comemorações das Jornadas Europeias do Património dois mil e
dezassete, o Município de Santarém levou a efeito várias atividades entre os dias vinte e
dois e vinte e quatro de setembro. ------------------------------------------------------------------- Como forma de agraciar a participação dos quatro palestrantes (Instituto Nacional da
Conservação - Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC); Escola
Superior Agraria e Câmara Municipal de Santarém), que intervieram na Palestra
"Património e Natureza. Das práticas preservacionista ao desenvolvimento sustentável',
sugere-se a oferta da seguinte publicação: ---------------------------------------------------------- Quatro exemplares da "Candidatura de Santarém a Património Mundial, volume III"
--- Considerando que houve entendimento de se fornecerem os referidos materiais,
sugere-se que seja concedido um apoio enquadrado artigo trinta e três da alínea u) da Lei
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, devendo a presente
informação ser sujeita à próxima reunião do executivo municipal, para ratificação.” ------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente
exarado em vinte e nove do mês findo que autorizou a oferta da publicação “Candidatura
de Santarém a Património Mundial, volume III” aos palestrantes que intervieram na
Palestra “Património e Natureza. Das práticas preservacionistas ao desenvolvimento
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sustentável”, em conformidade com o proposto na informação do Serviço Municipal de
Cultura e Turismo, atrás transcrita. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- TRÂNSITO - AVENIDA ANTÓNIO DOS SANTOS - ATRIBUIÇÃO DE
LUGAR

DE

ESTACIONAMENTO

RESERVADO

A

PESSOAS

COM

MOBILIDADE REDUZIDA ----------------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de António Joaquim Russo Madeira solicitando alteração do
lugar de estacionamento anteriormente atribuído à sua esposa para o seu nome, em
virtude do falecimento da mesma, e de o próprio estar também necessitado desse mesmo
lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência deste pedido, a Divisão de Obras e Projetos através da informação
número onze mil setecentos e vinte e nove, de dezoito de agosto último, informou o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- “Relativamente ao assunto em apreço e conforme solicitado, que visa a análise do
pedido de alteração do sinal vertical associado ao lugar de estacionamento reservado a
pessoas com mobilidade reduzida, informa-se o seguinte: --------------------------------------- O requerente solicita a alteração do lugar de estacionamento reservado, atribuído à
sua esposa face ao seu falecimento e ao facto do próprio se encontrar a necessitar da
reserva de um lugar; ----------------------------------------------------------------------------------- O lugar de estacionamento atribuído a esposa do requerente, foi aprovado em
reunião de Câmara a treze de abril de dois mil e nove, conforme ficha em anexo e
verifica-se que o sinal vertical associado ao referido lugar não se encontra regulamentar,
de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, sendo deste modo necessário
a sua alteração; --------------------------------------------------------------------------------------- -- O requerente apresenta cartão de estacionamento para pessoas com deficiência,
emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes I.P. (IMT], com data de validade
até junho de dois mil e vinte e sete e face as condições físicas do local não se verifica a
necessidade de construção de rampa de acesso ao passeio. ------------------------------------
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--- Assim e face ao exposto, propõe-se a atribuição de um lugar de estacionamento para
pessoas com mobilidade reduzida, de uso universal ao requerente, na Avenida António
dos Santos e a alteração do respetivo sinal vertical H1a (estacionamento autorizado),
aplicando o painel adicional modelo onze d (para veículos portadores do dístico de
deficiente), em conformidade com a proposta em anexo. ---------------------------------------- De salientar, que a presente proposta carece de aprovação do executivo camarário.” --- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a António Joaquim Russo Madeira,
residente na Avenida António dos Santos um lugar de estacionamento para pessoas com
mobilidade reduzida de uso universal nos termos explanados na informação da Divisão
de Obras e Projetos. ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - CAMPO EMÍLIO INFANTE DA
CÂMARA - MARIA DÁLIA DA COSTA MARTINS - PEDIDO DE REDUÇÃO
DE TAXA ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de Maria Dália da Costa Martins para autorização de venda
de presépios no Campo Emílio Infante da Câmara, no período de dez de novembro a
vinte e quatro de dezembro bem como a redução em cinquenta porcento do pagamento
das taxas de ocupação do espaço público. ---------------------------------------------------------- Sobre este assunto, a Secção de Receitas informou em quinze do mês findo, o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- “Conforme pedido formulado pela D. Dália da Costa Martins, para venda de
presépios no Campo Emílio Infante da Camara, nesta Cidade, no período de dez de
novembro a vinte e quatro e dezembro de dois mil e dezassete, informo que em anos
anteriores tem sido o mesmo deferido, mediante o pagamento das correspondentes taxas:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Capítulo II, art.°8°.
Ocupação da via ou espaço público: [Capitulo VII n° 2, art.° 22°
Meses de novembro e dezembro de 2017
10m x 2,5m = 25m2 x 10,456 = 261,25€x 2 = 522,50 euros
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Total: 522,50€
--- No entanto junto ao requerimento da interessada encontram-se os documentos
preconizados no número quatro do artigo vinte e um do Regulamento e Tabela Geral de
Taxas do Município de Santarém: ------------------------------------------------------------------- Quatro - Para beneficiar da redução estabelecida na alínea b) do número anterior e
na alínea c) do número dois deve o requerente juntar documentação comprovativa do
estado ou situação em que se encontra, fundamentando devidamente o pedido, mediante
a apresentação do atestado de insuficiência económica passado pela respetiva Junta de
Freguesia, bem como da última declaração de IRS ou declaração do Rendimento Social
de Inserção. --------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o já citado Regulamento, verifica-se que a Munícipe, pode enquadrarse nas entidades enunciadas no artigo vinte e um, conjugado com a alínea g) do número
dois, do artigo vinte e um-A, com a fundamentação que se transcreve. ------------------------ g) Em caso de comprovada insuficiência económica dos sujeitos passivos das taxas,
demonstrada nos termos do número quatro do artigo vinte e um do presente
regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------------- Fundamentação: O fundamento desta isenção é a (comprovada) insuficiência
económica. Com efeito, se a pessoa singular muitas vezes não consegue prover ao seu
sustento mais básico, também não terá dinheiro para pagar as taxas devidas ao
Município. É nesse sentido que é concedida a isenção ou redução, conforme o caso,
para que a pessoa singular possa ter acesso a prestações das quais necessita para ter
uma vida digna.----------------------------------------------------------------------------------------- Face ao apresentado, compete a Camara Municipal proferir deliberação conforme
preconizado no artigo vinte e um do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município
de Santarém, no que diz respeito à isenção ou redução de cinquenta porcento das
mesmas: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dois - As taxas poderão ser isentas ou sofrer uma redução de cinquenta porcento por
deliberação fundamentada da Câmara Municipal, nos seguintes casos: ------------------------ a) … ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- b)… -------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Em caso de comprovada insuficiência económica dos sujeitos passivos das taxas,
demonstrada nos termos do número quatro. ------------------------------------------------------- Assim, sou a sugerir que sobre o pedido e os documentos em anexo, recaia a
competente análise Técnica dos Serviços da Divisão de Finanças.” ---------------------------- A Câmara, na sequência do parecer favorável da Divisão de Finanças deliberou, por
unanimidade, deferir o pedido de Maria Dália da Costa Martins de redução em cinquenta
porcento da taxa de ocupação do espaço público no Campo Emílio Infante da Câmara,
no período de dez de novembro a vinte e quatro de dezembro do corrente ano, para
venda de presépios, de harmonia com o preconizado na informação da Secção de
Receitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA
REVISÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da presente reunião. ------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação por não
se encontrar presente na sala. ------------------------------------------------------------------------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA MEDIDA CIMLT COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO TCO DOIS ILUMINAÇÃO LED EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS AO PLANO DE PROMOÇÃO
DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOIS MIL E
DEZASSETE-DOIS MIL E DEZOITO --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da presente reunião. ------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação por não
se encontrar presente na sala. ------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO E SUBSÍDIO PARA APOIO NO PAGAMENTO DA RENDA
MENSAL - RUA DA PRAÇA VELHA, NÚMERO VINTE E UM – RÉS-DO-
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CHÃO - AMIAIS DE BAIXO ---------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Ação Social e Saúde foi presente a informação número doze mil
duzentos e dezoito, de trinta de agosto último, do seguinte teor: -------------------------------- “Na sequência do apoio solicitado através do Relatório Social proveniente da Rede
Local de Intervenção Social de Pernes, informo o seguinte: ------------------------------------- • O Relatório Social com o número quarenta e um/dois mil e dezassete, da Rede
Local de Intervenção Social de Pernes foi rececionado em catorze de agosto, p.p., registo
MyDoc número vinte e um mil quinhentos e trinta e quatro; ------------------------------------ • A requerente, D. Sónia, vivia num anexo junto a moradia do seu pai; ------------------- • Devido a diversos conflitos existentes entre a requerente e o seu pai, a mesma teve
que abandonar o anexo e temporariamente foi viver com a sua mãe; -------------------------- • Dados os conflitos existentes entre ambas, a requerente teve que procurar uma
habitação em regime de arrendamento; ------------------------------------------------------------- • Segundo o contrato de arrendamento enviado pela Rede Local de Intervenção
Social de Pernes, a requerente paga mensalmente cento e sessenta euros; --------------------- • Reside em Rua da Praça Velha, número vinte e um, rés-do-chão, Amiais de Baixo;
--- • Recebeu-se também a informação de que a D. Sónia aufere uma pensão de
invalidez no valor de duzentos e sessenta e cinco euros e trinta e três cêntimos; ------------- • O seu agregado unifamiliar não apresenta mais fontes de rendimento; ------------------ • Segundo o Relatório da Rede Local de Intervenção Social de Pernes, a requerente,
apresenta gastos mensais referentes ao pagamento da renda da casa cento e sessenta
euros, gás vinte e dois euros e oitenta e oito cêntimos, água oito euros e três cêntimos,
luz quarenta e dois euros e doze cêntimos e vinte e nove euros de despesas com a
farmácia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- • A requerente apresenta uma capitação mensal de trinta e um euros e noventa
cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Consta também no Relatório Social da Rede Local de Intervenção Social de Pernes
diversos problemas de saúde (…). ------------------------------------------------------------------- Assim, e dadas as dificuldades da munícipe a nível económico e aos conflitos
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familiares existentes, a requerente solicita apoio no pagamento de cinquenta porcento do
valor da renda mensal, pelo prazo de seis meses.-------------------------------------------------- Das condições de acesso e instrução do pedido necessárias para a atribuição do
subsídio de arrendamento, conforme os artigos quarto e quinto do Regulamento
Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais
Desfavorecidos, são apresentados os documentos necessários, pelo que se remete o
presente assunto a consideração superior de V. Exa.” -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a Sónia Maria Domingos Pereira,
pelo período de seis meses, um subsídio no valor total de quatrocentos e oitenta euros
correspondente a cinquenta por cento da renda mensal da habitação que ocupa na Rua da
Praça Velha, número vinte e um – rés-do-chão, em Amiais de Baixo, em conformidade
com o proposto pela Divisão de Ação Social e Saúde. ------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDAS EM DÍVIDA DA
HABITAÇÃO SITA NA RUA COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA,
BLOCO UM - RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO – PERNES ----------------------------------- Foi presente a informação número sete mil e quarenta e cinco, de vinte e dois de
maio último, da Divisão de Ação Social e Saúde, que se transcreve: ------------------------- “Na sequência da entrada do requerimento de pedido de apoio para pagamento de
rendas em dívida em nome de Maria Júlia Vieira Batista, residente na Rua Comendador
José Gonçalves Pereira, Bloco um rés-do-chão esquerdo, propriedade da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, cumpre-me informar que: ------------------------------------------------ Um. A munícipe reside na habitação em causa desde um de outubro de dois mil e
onze (contrato de arrendamento em anexo); ------------------------------------------------------- Dois. Inicialmente o valor da renda era de cento e trinta e dois euros e oitenta e
quatro cêntimos, sendo atualizada anualmente segundo o coeficiente legal em vigor; ------ Três. Em dois mil e catorze e na sequência de desemprego sem direito a subsídio, a
munícipe entrou em incumprimento no pagamento da renda, que na altura era de cento e
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trinta e oito euros; -------------------------------------------------------------------------------------- Quatro. A trinta de abril de dois mil e quinze a munícipe já tinha uma dívida total no
valor de dois mil e setenta euros; -------------------------------------------------------------------- Cinco. De acordo com aditamento ao contrato de arrendamento, foi definido acordo
de regularização da dívida com a Santa Casa da Misericórdia de Pernes, nomeadamente
perdão das penalizações e definição de novo valor da renda; ------------------------------------ Seis. Foi a nova renda fixada em cem euros mensais com data de maio de dois mil e
quinze, após negociação pela Técnica de Segurança Social com a Santa Casa da
Misericórdia de Pernes; ------------------------------------------------------------------------------- Sete. Durante este processo a Segurança Social realizou apoios eventuais que a
munícipe canalizou para o pagamento das rendas; ------------------------------------------------ Oito. Atualmente ainda existe uma dívida de mil e vinte euros, que vem agora
solicitar apoio para proceder ao seu pagamento.--------------------------------------------------- Face ao exposto e considerando que o proprietário da habitação é a Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, que desenvolve uma intervenção de cariz social, coloca-se à
consideração superior o presente pedido de apoio, de acordo com o artigo doze do
Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais
Desfavorecidos que prevê que "As dúvidas e omissões que se suscitem na interpretação e
aplicação do presente regulamento serão resolvidas pela Camara Municipal de
Santarém". ----------------------------------------------------------------------------------------------- Após análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no montante de mil euros a Maria Júlia Vieira Batista, para pagamento das
rendas em dívida referentes à habitação que ocupa na Rua Comendador José Gonçalves
Pereira, Bloco um, rés-do-chão, em Pernes, nos termos preconizados na informação da
Divisão de Ação Social e Saúde, atrás transcrita.-------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO E ARTES PARA A
INFÂNCIA E JUVENTUDE - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- Foi presente o pedido da organização do XIII Festival Internacional de Teatro e Artes
para a Infância e Juventude de utilização de espaços públicos para realização de
espetáculos na Praça do Sá da Bandeira (Largo do Seminário), Largo Padre Chiquito e
Portas de Sol, nos dias sete e oito do corrente, e isenção do pagamento da respetiva taxa
de ocupação. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a organização do XIII Festival
Internacional de Teatro e Artes do pagamento da taxa de ocupação do espaço público
nos dias sete e oito do corrente, no Largo do Seminário, Largo Padre Chiquito e Portas
do Sol, para a realização do evento. ----------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- CONSOLIDAÇÃO

DA

MOBILIDADE

INTERCATEGORIAS

E

INTERCARREIRAS -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o despacho número cento e cinquenta e três/P/dois mil e dezassete, de
vinte e três de junho último, do senhor Presidente, do seguinte teor: ------------------------- “Com a entrada em vigor da Lei número doze-A/dois mil e oito, de vinte e sete de
fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos
trabalhadores que exercem funções públicas, revogada pela Lei número trinta e
cinco/dois mil e catorze, de vinte de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, o Município de Santarém vem utilizando a figura da mobilidade
interna intercarreiras e intercategorias para suprir algumas necessidades de recursos
humanos nos seus serviços. --------------------------------------------------------------------------- Numa primeira fase, a consolidação definitiva das mobilidades intercarreiras e
intercategorias processou-se, apenas e só, com recurso ao procedimento concursal. No
entanto, esta disposição foi alterada com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado
para o ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------ De facto, o artigo duzentos e setenta da Lei número quarenta e dois/dois mil e
dezasseis, de vinte e oito de Dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para dois mil
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e dezassete, vem proceder à alteração do artigo noventa e nove da Lei número trinta e
cinco/dois mil e catorze, de vinte de Junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas. Esta alteração vem permitir, desde um de Janeiro de dois mil e
dezassete, a consolidação definitiva das mobilidades intercategorias e intercarreiras,
observando as condições que a seguir se transcrevem: ------------------------------------------- Artigo noventa e nove-A - Consolidação da mobilidade Intercarreiras ou
Intercategorias ----------------------------------------------------------------------------------------- Um - A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo órgão ou
serviço ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar -se definitivamente mediante
parecer prévio do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública
desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: --------------------------------- a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido para a
constituição da situação de mobilidade; ------------------------------------------------------------ b) Exista acordo do trabalhador; ---------------------------------------------------------------- c) Exista posto de trabalho disponível; --------------------------------------------------------- d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido
para a carreira de destino. --------------------------------------------------------------------------- Dois - Devem ainda ser observados todos os requisitos especiais, designadamente
formação específica, conhecimentos ou experiência, legalmente exigidos para o
recrutamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- Três - Quando esteja em causa a mobilidade intercarreiras ou intercategorias no
mesmo órgão ou serviço, a consolidação depende de proposta do respetivo dirigente
máximo e de parecer favorável do membro do Governo competente na respetiva área. ---- Quatro - A consolidação da mobilidade entre dois órgãos ou serviços depende de
proposta do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer favorável do
membro do Governo competente na respetiva área. ---------------------------------------------- Cinco - O disposto no presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, aos
trabalhadores das autarquias locais em situação de mobilidade, a qual se pode
consolidar definitivamente mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão
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do responsável pelo órgão executivo.» ------------------------------------------------------------- Verificados os pressupostos supra elencados para a consolidação definitiva das
diversas mobilidades internas intercarreiras e intercategorias em exercício, o Município
de Santarém, solicitou, ainda, parecer aos respetivos dirigentes intermédios, sobre o
caráter das funções exercidas em mobilidade interna, ou seja, se as mesmas são de
caráter permanente ou, pelo contrário, se são funções de natureza transitória. ---------------- Face ao supra exposto, determino que, nos termos da minha competência própria e ao
abrigo da alínea a) do número dois do artigo trinta e cinco da Lei número setenta e
cinco/dois mil e treze, de doze de setembro e considerando que estão cumpridos todos os
pressupostos elencados no artigo noventa e nove-A da Lei número trinta e cinco/dois mil
e catorze, de vinte de junho, seja submetida a aprovação do órgão executivo a
consolidação definitiva das mobilidades internas intercarreiras e intercategorias dos
trabalhadores indicados na tabela em anexo.” ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva das
mobilidades internas intercarreiras e intercategorias dos trabalhadores constantes da
tabela anexa ao Despacho atrás transcrito, que se dá aqui por reproduzida, ficando cópia
anexa à presente ata (documento I), dela fazendo parte integrante. ----------------------------- O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------- PROCESSO DISCIPLINAR - RELATÓRIO FINAL ------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da presente reunião.------------ O Senhor Vereador António Carmo não participou na apreciação e votação deste
assunto, por não se encontrar presente na sala. -------------------------------------------------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ----------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria, na sessão ordinária de doze de setembro, da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta para a Reparação do telhado do mercado diário. ---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
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por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta para a Beneficiação e requalificação de diversos
arruamentos no ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias da cidade de Santarém para a Requalificação e beneficiação da Rua
Gustavo Silva, na União de Freguesias da cidade de Santarém. --------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias da cidade de Santarém - Arruamentos diversos no ano de dois mil e
quinze - Bairro Girão. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias da cidade de Santarém - arruamentos diversos no ano de dois mil e
dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União Freguesias da cidade de Santarém para a Requalificação e pavimentação de Rua
nos Casais Reimão. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês para Melhoramentos no Posto Médico
de Tremês. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------
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--- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém para a
Requalificação e beneficiação da Rua da Brava e Beco Casais da Póvoa Nova. ------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Declaração de
Interesse Público da empresa Gaspares, Extração e Transformação de Mármores. ---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro do Relatório da Comissão de
"Destruição das estruturas de betão das rotundas". ------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Abertura de
procedimento de hasta pública para concessão do direito de exploração do quiosque
junto ao Tribunal, na Avenida José Saramago. ---------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Revisão número
quatro ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de dois mil e dezassete da Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro o Apoio financeiro à União de
Freguesias São Vicente Paúl e Vale Figueira para a empreitada de arruamentos diversos
no ano de dois mil e dezasseis na Rua Boiças e Liberdade em Vale Figueira e Rua
Quinto, Serrada e Casal Barroca em São Vicente Paúl. ------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------
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--- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União de Freguesias São Vicente do Paúl e Vale Figueira para a Remodelação elétrica
no Centro de Saúde e Sala de Apoio. ---------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro –
União de Freguesias de Romeira e Várzea (arruamentos diversos dois mil e dezassete Beneficiação e regularização de diversos arruamentos). ----------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União Freguesias de Casével e Vaqueiros para Aquisição de espaço para Centro Dia. ------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
União Freguesias São Vicente Paúl e Vale Figueira para a empreitada de Arruamentos
diversos no ano de dois mil e dezasseis nas Ruas Aciprestres, da Escola e da Estufa. ------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta Freguesia de Alcanhões para arruamentos diversos no ano de dois mil e dezassete.
--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Alcanede para arruamentos diversos no ano de dois mil e
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à

ATA N.º 20
Mandato 2013-2017
Reunião de 11 de outubro de 2017

32

Junta Freguesia Abrã - alcatroamentos das ruas da freguesia no ano de dois mil e
dezassete para Beneficiação da Rua do Rio e outras. --------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta Freguesia Alcanede - Empreitada de construção do parque infantil de Alcanede.----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças para Construção de passeio junto ao
Parque de Jogos do Vieiro. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Contrato
Interadministrativo para execução do projeto de prevenção e gestão de riscos de cheias e
inundações, entre a APA - Agência Portuguesa do Ambiente e o Município de Santarém.
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Autorização
Prévia de Compromisso Plurianual para Fornecimento Energia Elétrica e Gás Natural –
Central de Compras Eletrónicas-CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do
Tejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro o procedimento Ajuste Direto
para Aquisição e instalação equipamentos de Iluminação pública – Central de Compras
Eletrónicas-CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (anulação da
deliberação tomada na sessão de vinte e oito de julho de dois mil e dezassete e
autorização para assunção de encargos plurianuais). -------------------------------------------
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--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro o Procedimento Ajuste Direto
para Aquisição de Comunicações de Voz e Dados, fixas e móveis – Central de Compras
Eletrónicas-CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (anulação da
deliberação tomada na sessão de vinte e oito de julho de dois mil e dezassete e
autorização para assunção de encargos plurianuais). ---------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Concurso
Público para Contratação de Serviços de Manutenção de zonas verdes na União de
Freguesias da cidade de Santarém. ------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Concurso
Público para aquisição de apólices de seguros no âmbito da Central de Compras
Eletrónicas-CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. ------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Encargos com
transporte de alunos para o refeitório escolar no Ano Letivo dois mil e dezassete/dois mil
e dezoito – União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês. ---------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro o Procedimento Ajuste Direto para
implementação do Regime de fruta escolar nas escolas primeiro ciclo no Ano Letivo dois
mil e dezassete/dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
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por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta Freguesia da Gançaria - pavimentação da Rua do Sobral em Gançaria. ---------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro a proposta de Apoio financeiro à
Junta Freguesia do Vale de Santarém - arruamentos diversos dois mil e dezassete Beneficiação e Regularização de diversos arruamentos. ----------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Regulamento
Municipal de concessão de incentivos ao investimento. ------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças para aquisição de terrenos. -------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento de aprovação
por unanimidade na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Assunção de
compromissos plurianual para contratação de prestação de serviços de Psicologia. --------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento da aprovação
por maioria na sessão ordinária de doze de setembro da proposta de Apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Almoster destinado à Aquisição de imóvel para extensão de saúde.
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Informação da Secção de Compras dando conhecimento dos contratos de aquisição
de serviços celebrados ou renovados no período de vinte e um de agosto a trinta de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Sob proposta do senhor Presidente, a câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
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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 a primeira reunião do novo executivo municipal para o dia trinta de outubro,
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 dezassete horas e quinze minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, ______________________________________________Coordenadora Técnica
a redigi e subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------ O PRESIDENTE --------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves _____________________________________________________
--- OS VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------

--- António Carmo _______________________________________________________

--- Luís Farinha _________________________________________________________

--- Otília Torres __________________________________________________________

--- Inês Barroso __________________________________________________________

--- Paula Canavarro _______________________________________________________
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--- Francisco Madeira Lopes _______________________________________________

--- Emília Leitão ________________________________________________________

--- Sérgio Cardoso _______________________________________________________

