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--- SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

DE

SANTARÉM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove
horas e cinquenta minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, por
videoconferência, nos termos do disposto nos números dois e três do artigo terceiro da Lei
número um–A/dois mil e vinte, de dezanove de março, com a seguinte Ordem de
Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Um−APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO
PLANO E MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O ANO DE
DOIS MIL E VINTE E DOIS. ----------------------------------------------------------------------- Dois−APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PARA O
ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DA EMPRESA MUNICIPAL VIVER
SANTARÉM – DESPORTO E LAZER, EM, SA. ------------------------------------------------ Três−APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL ÚNICO DA EMPRESA RSTJ – GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS,
EIM. SA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia ordenou que se procedesse à chamada,
verificando-se as seguintes presenças: -------------------------------------------------------------- Joaquim Augusto Queirós Frazão Neto (Presidente da Mesa). ------------------------------ Carlos António Marçal (Primeiro Secretário da Mesa). -------------------------------------- Maria Helena Claro Vítor Vinagre (Segunda Secretária da Mesa). ------------------------- Afonso Manuel Meireles Silveira. --------------------------------------------------------------- Alfredo José Carvalho Henriques da Silva. ---------------------------------------------------- Ana Marta Ferramacho Teixeira. ---------------------------------------------------------------- Ana Rita Pereira Correia Félix. ------------------------------------------------------------------ André Gonçalo Rodrigues Lopes. --------------------------------------------------------------- António Pina Ferreira Campos Braz. ------------------------------------------------------------ Carla Patrícia Lopes Neto. ---------------------------------------------------------------------85
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--- David Paccetti Lobo de Mendonça Correia. ---------------------------------------------------- Dina Maria Gomes Rocha. ------------------------------------------------------------------------ Filipa Avelino das Neves Filipe. ----------------------------------------------------------------- Filipe Frade Brígida. ------------------------------------------------------------------------------- Jorge Manuel Fernandes Rodrigues. ------------------------------------------------------------- José Augusto Alves dos Santos. ------------------------------------------------------------------ José Luís Costa Saramago Landureza. ---------------------------------------------------------- Luís Manuel da Graça Batista. ------------------------------------------------------------------- Marta Maria Espinha Mexia. --------------------------------------------------------------------- Nádia Margarida Pereira.-------------------------------------------------------------------------- Paula Sofia da Costa Cruz. ------------------------------------------------------------------------ Pedro Alexandre Arrabaça da Silva Oliveira Correia. ---------------------------------------- Pedro Miguel Janota Melão. ---------------------------------------------------------------------- Raquel Neto Cordeiro. ----------------------------------------------------------------------------- Rui Pedro de Sousa Barreiro. --------------------------------------------------------------------- Vasco Filipe Rodrigues Tomás. ------------------------------------------------------------------ Virgínia Maria Ramos Carrondo Mena Esteves.----------------------------------------------- Presidentes de Junta: ----------------------------------------------------------------------------- Adriana Oliveira Madeira (Abitureiras). -------------------------------------------------------- Luís Manuel dos Reis Fragoso Inês (Abrã). ---------------------------------------------------- Manuel Joaquim Vieira (Alcanede). ------------------------------------------------------------- Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves (Alcanhões). --------------------------------------- Pedro Manuel Teixeira da Costa (Almoster). -------------------------------------------------- Duarte Nuno Frazão Neto (Amiais de Baixo). ------------------------------------------------- Paulo Jorge Gaspar Guedes (Arneiro das Milhariças). ---------------------------------------- Joaquim Duarte Aniceto (Gançaria). ------------------------------------------------------------ Dário Manuel Madeira dos Santos (Moçarria). ------------------------------------------------ Raúl Augusto Duarte Violante (Pernes). -------------------------------------------------------- José João Delgado Pedro (Póvoa da Isenta). ------------------------------------------------86
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--- Manuel João Heitor Custódio (Vale de Santarém). ------------------------------------------- Guida Isabel Finote Henriques Botequim da Gaga (UF Achete, Azoia de Baixo e Póvoa
de Santarém). ------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Manuel Madeira Mena Esteves (UF Azoia de Cima e Tremês). ---------------------- Miguel Ângelo Rosário Tomás (UF Casével e Vaqueiros). ---------------------------------- Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço (UF Romeira e Várzea). ---------------------------- Diamantino Cordeiro Duarte (UF Cidade de Santarém). ------------------------------------- Ricardo Luiz da Costa (UF S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira).------------------------ Pedidos de substituição, nos termos da Lei e do Regimento: ---------------------------- Filipa Isabel Ferreira Martinho. ------------------------------------------------------------------ José Manuel Augusto de Magalhães. ------------------------------------------------------------ Pedro Gonçalo Coelho Nunes de Melo. --------------------------------------------------------- Executivo Municipal ----------------------------------------------------------------------------- Presenças: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves. --------------------------------------------------------- Nuno Tiago dos Santos Russo. ------------------------------------------------------------------- João Francisco Ferreira Teixeira Leite. --------------------------------------------------------- Nuno Ferreira da Costa Domingos. -------------------------------------------------------------- Maria Inês Leiria Barroso. ------------------------------------------------------------------------ Sofia Margarida Antero dos Santos Martinho Pó. --------------------------------------------- Diogo Francisco Russo Gomes. ------------------------------------------------------------------ Liliana Isabel Carvalho Santos. ------------------------------------------------------------------ Pedro Gonçalves dos Santos Frazão. ------------------------------------------------------------ Confirmada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia declarou
aberta a sessão, verificando a identidade e legitimidade da senhora Marta Maria Espinha
Mexia e do senhor José Luís Costa Saramago Landureza que tomaram posse em
substituição da senhora Filipa Isabel Ferreira Martinho, eleita pela lista do PSD e do senhor
Pedro Gonçalo Coelho Nunes de Melo, eleito pela lista do CDS-PP, respetivamente. ------ De seguida, o senhor Presidente da Assembleia informou que por se tratar de uma
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sessão extraordinária não haveria lugar a Período de “Antes da Ordem do Dia”, dando
início ao PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------- PONTO UM – ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE
PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA DOIS MIL E VINTE E DOIS.
--- Pela Câmara foi presente a Proposta número um/dois mil e vinte e dois: ------------------ “Dando sequência à deliberação camarária de vinte e quatro de janeiro de dois mil e
vinte e dois, tomada por maioria, com oito votos favoráveis dos senhores Presidente e
Vereadores do Partido Social Democrata e Partido Socialista e um voto do contra do
senhor Vereador do Partido CHEGA, cabe-me propor à Exma. Assembleia, nos termos da
alínea a) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei setenta e cinco/dois mil
e treze de doze de setembro, a aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano e
Mapa de Pessoal do Município para o ano de dois mil e vinte e dois, que se anexa. --------- O senhor Presidente da Câmara começou por agradecer ao Departamento Financeiro,
às Juntas de Freguesia e aos senhores Vereadores com pelouros os contributos na
elaboração deste Orçamento. ------------------------------------------------------------------------- Aludiu que uma parte do aumento do presente Orçamento em relação ao do ano anterior
prende-se com a delegação de competências e aos empréstimos que já estão aprovados
pelo Tribunal de Contas, relativamente às infraestruturas desportivas no concelho. --------- Salientou que é um Orçamento equilibrado, referindo a redução de impostos ao nível
do IMI, Derrama e IRS. ------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou que grande parte do investimento está relacionado com fundos comunitários.
--- Realçou que o documento em apreço apresenta uma diferença comparativamente com
o anterior dado que o município de Santarém irá ficar com a realização dos eventos das
Festas de São José, com as Cortes e Lendas e a Gastronomia, sendo que a Viver Santarém
ficará com a função meramente desportiva. -------------------------------------------------------- Destacou que este Orçamento tem mais de dezanove milhões de investimento, sendo
que as Juntas de freguesia têm cerca de seis milhões de euros de obra direta. ---------------- Citou o aumento das verbas para as associações desportivas e culturais do concelho. --- Referiu que o Orçamento apresenta seis eixos fundamentais, salientando que uma coisa
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que este executivo nunca se desviará é da consolidação financeira do município. ----------- A senhora Vereadora Inês Barroso começou por referir que o Mapa de Pessoal é um
documento que indica a configuração de novecentos e vinte e quatro postos de trabalho no
município de Santarém, sendo que apenas quatrocentos e setenta e oito são para
trabalhadores na Câmara Municipal dos quais duzentos e oitenta e oito trabalhadores estão
afetos aos estabelecimentos de ensino do nosso concelho. Salientou que a medida de idade
dos trabalhadores é superior a cinquenta anos. ---------------------------------------------------- Destacou que o Orçamento contempla cerca de dezassete milhões de euros para
despesas com pessoal. --------------------------------------------------------------------------------- Referiu que a Divisão de Educação está a trabalhar na revisão da Carta Educativa que
está a ser feita em articulação com uma empresa contratada pela CIMLT, acrescentando
que nessa carta educativa estarão identificadas as escolas onde será necessário haver um
maior cuidado relativamente às obras, sendo que a remoção do fibrocimento irá
prosseguir., tendo já sido concluída em algumas escolas. ---------------------------------------- Concluiu, sublinhando que na área do desporto o Orçamento contempla uma verba de
quatrocentos mil euros e mais cem mil euros para o apoio à organização de eventos
desportivos, tendo sido aberta uma nova rúbrica para apoio à aquisição de viaturas para os
clubes e associações.----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Leite considerou que estamos perante um Orçamento em que
o aumento do investimento público é notório, acompanhado de uma redução de impostos,
o que espelha o acordo de governação existente no município de Santarém. ----------------- Destacou que o Orçamento contempla verbas para a execução de projetos para a
requalificação da zona ribeirinha e a requalificação do acesso Norte da cidade, conclusão
do Master Plan do Campo Infante da Câmara e ex-Escola Prática de Cavalaria. ------------- Salientou que o Orçamento contempla também um conjunto de obras municipais que
já estão a decorrer nesta altura e que irão ser concluídas durante o presente ano. ------------ Prosseguiu, o presente Orçamento prevê verbas para dar andamento ao Plano Local de
Habitação, e concluiu, referindo que Santarém irá ter grandes eventos. ----------------------- O senhor Vereador Diogo Gomes aludiu que o Orçamento em apreço é um Orçamento
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que pensa nos jovens e está alicerçado naquilo que é as atividades juvenis, lembrando que
está a decorrer o Ano Europeu da Juventude. ------------------------------------------------------ Destacou que a Divisão de Gestão Urbanística do Município de Santarém irá investir
na modernização administrativa, permitindo aos técnicos enviar os projetos de forma
totalmente digital, a par do reforço em termos de recursos humanos. -------------------------- Referiu que está previsto um reforço da sinalização ao nível do trânsito, assim como o
Orçamento contempla verbas para a manutenção do Cemitério Municipal. ------------------- Frisou o investimento na videovigilância, sendo que ao nível da Saúde continuará a
haver uma grande aposta na teleassistência. -------------------------------------------------------- Finalizou destacando em relação aos Resíduos Sólidos Urbanos que estão
contempladas verbas na ordem dos três milhões de euros. --------------------------------------- O senhor Vereador Nuno Russo disse que a aposta este ano será na gestão e
conservação de espaços verdes e na requalificação de diversos espaços públicos. ----------- Salientou a disponibilização de verbas para a criação do Centro de Excelência para a
Agricultura e Agroindústria, estando também prevista a realização de estudos para a Zona
de Desenvolvimento Económico e Agroindustrial no concelho de Santarém, para a
sustentabilidade da atividade pecuária e para a valorização do Rio Tejo. ---------------------- A nível do Canil e Gatil Municipal referiu que está prevista a construção de um coletor
doméstico de ligação ao canil e a modernização do centro de recolha oficial de animais, a
par de campanhas de sensibilização. ---------------------------------------------------------------- Prosseguiu, referindo que ao nível da proteção ambiental a aposta é na requalificação
e limpeza de linhas de água e uma grande intervenção entre Vaqueiros e Pernes. ------------ Concluiu, informando que estão previstas pequenas melhorias no mercado quinzenal e
uma campanha de divulgação do referido mercado. ---------------------------------------------- O senhor Vereador Nuno Domingos destacou o Plano de Salvaguarda do Centro
Histórico que irá ter início este ano e o levantamento cadastral do edificado do referido
centro histórico. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ao nível do edificado salientou as intervenções no São João de Alporão, na Igreja de
Santar Iria da Ribeira de Santarém e no Mercado Municipal que estão a decorrer, a que se
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deverá juntar a requalificação da Torre da Trindade. --------------------------------------------- Manifestou a sua preocupação no tocante à conservação dos edifícios dos Paços do
Concelho e da Biblioteca Municipal, adiantando que está prevista uma intervenção
faseada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Realçou o aumento da verba destinada ao associativismo, sublinhando o Centenário de
Braamcamp Freire que está a decorrer. ------------------------------------------------------------- Finalizou, dizendo que está em curso uma candidatura à Rede de Teatros e Cine Teatros
e o projeto relativo à Rede de equipamentos culturais do concelho em parceria com os
senhores Presidentes de Junta. ----------------------------------------------------------------------- O senhor André Lopes começou por referir que nas Grandes Opções do Plano para
dois mil e vinte e dois não se vê grandes opções para o desenvolvimento económico do
concelho e da cidade, o que é muito preocupante. Santarém precisa de um parque
tecnológico de modo a dar condições de fixação de empresas em Santarém, dando o
exemplo de Peniche, Óbidos, Abrantes, etc., perguntado para quando a criação de um
parque tecnológico para Santarém. ------------------------------------------------------------------ O senhor Pedro Melão referiu as despesas regulares com a educação para dois mil e
vinte e dois e as intervenções previstas para o parque escolar ao nível da substituição das
coberturas em amianto. -------------------------------------------------------------------------------- Realçou o projeto Rebranding para atrair pessoas e turistas para a cidade, assim como
a aposta no turismo e a beneficiação do património cultural. ------------------------------------ Destacou também as iniciativas relacionadas com a juventude, e agradeceu a todo o
executivo que aquando do orçamento pensaram nos jovens escalabitanos e no futuro da
cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Rui Barreiro começou por solicitar esclarecimentos em relação à
transferência de quinhentos mil euros para a Empresa das Águas de Santarém. -------------- Referiu em relação aos resíduos e tarifas o défice tarifário que se apresenta face às
contas apresentadas, instando o senhor Presidente da Câmara a questionar o próximo
Governo no sentido de não fazer recair sobre os municípios que por sua vez têm de fazer
recair sobre os munícipes algumas das questões relacionadas com os resíduos, porque
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quem devia pagar não paga e depois são os munícipes que têm de suportar estes custos
que vão muito para além do razoável face a um sistema deveria ter o utilizador pagador e
o produtor de resíduos pagador. Acresce que quem tem hábitos de reciclagem acaba por
pagar o mesmo de quem não tem esses hábitos. --------------------------------------------------- Aludiu relativamente ao desenvolvimento económico que Santarém precisa de atrair
empresas e de fixar massa cinzenta sob pena de ver a população do concelho reduzir,
perguntando no seguimento da visita a Alcanede se já foram dados alguns passos no
sentido de responder às preocupações apresentadas pelo empresário, sendo muito
importante manter esta empresa a laborar no concelho de Santarém. -------------------------- Chamou a atenção para a Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes, sendo
importante que o Orçamento contemple algumas verbas para o efeito. ------------------------ Perguntou se foram efetuados alguns contactos tendo em vista a criação de um nó de
acesso à A1 na zona norte do concelho dado que Santarém é a única capital de distrito com
apenas um nó de acesso. ------------------------------------------------------------------------------ Concluiu, congratulando-se com o investimento previsto para o canil/gatil, apesar do
mesmo ser insuficiente face às necessidades. ------------------------------------------------------ O senhor Miguel Tomás, Presidente da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros,
referiu que o município de Santarém tem vindo a reforçar o investimento nas freguesias
permitindo ter um concelho mais descentralizado, sendo que o valor a transferir para as
freguesias é de cerca de seis milhões de euros, representando um aumento de trezentos e
dezassete mil euros face a dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------- Salientou que o orçamento contempla quinhentos mil euros a distribuir pelas freguesias
para a realização de novas obras, assim como o reforço das verbas para as freguesias, para
a reparação de edifícios destinados a centros de saúde e para reabilitação de
estabelecimentos de ensino. -------------------------------------------------------------------------- Realçou os apoios para a aquisição de viaturas para transporte coletivo de criança,
assim como a construção dos Pavilhões de Pernes, Alcanede e Amiais de Baixo. ----------- Destacou o investimento de quinhentos mil euros na reabilitação do rio Alviela e,
concluiu citando o preambulo do senhor Presidente da Câmara “Queremos unir pessoas
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em prol de Santarém…”. ------------------------------------------------------------------------------ A senhora Filipa Filipe considerou que o Executivo não criou o devido diálogo com
os representantes dos partidos políticos, sendo que, no seu entender, as reuniões deveriam
ter ocorrido individualmente. ------------------------------------------------------------------------- Referiu-se ao Mercado Municipal querendo saber o que é que se pretende dizer que
com “as obras decorrem com normalidade e dentro das vicissitudes”, assim como para
quando está prevista a nova proposta para a exploração do referido Mercado Municipal.
--- Aludiu que o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar arrancou
com dez técnicos, sendo que atualmente apenas conta com cinco técnicos, questionando
se o Executivo pretende contratar mais alguns técnicos. ----------------------------------------- Salientou a necessidade de melhorar a qualidade das refeições do pré-escolar e do
Primeiro Ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Jorge Rodrigues referiu que o orçamento assenta em três objetivos
estratégicos em que pretende manter o endividamento nos níveis do ano passado, mas que
ao mesmo tempo assegure recursos de modo a aproveitar o máximo de fundos
comunitários para a realização de investimentos de grande relevância ao nível das
infraestruturas municipais melhorando a qualidade de vida dos seus munícipes. ------------- Disse ser também um Orçamento que aposta no desenvolvimento económico do
concelho, na criação de condições para captar, fixar e manter investimentos e apoiar
empresas e famílias. Por outro lado, mantém um objetivo iniciado em dois mil e dezanove
que é reduzir impostos, injetando assim mais dinheiro na economia local. -------------------- Ao nível do desenvolvimento económico realçou que está contemplada a Zona de
Desenvolvimento Económico de Alcanede e a aquisição de terrenos para a Zona de
Desenvolvimento Económico. ----------------------------------------------------------------------- Sublinhou ser um orçamento que apresenta a maior redução de impostos dos últimos
tempos, sendo um orçamento de rigor e de equilíbrio financeiro que irá permitir a
conclusão de investimentos já iniciados, mantendo o ritmo de crescimento que irá
contribuir para fazer de Santarém um concelho de futuro. --------------------------------------- O senhor Luís Batista teceu algumas considerações relativamente às receitas referindo
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que a receita proveniente do IMI não vai baixar apesar da diminuição da taxa. -------------- Aludiu que se verifica um aumento nas transferências correntes na ordem dos dezanove
por cento, questionando se este aumento se prende com a transferência de competências
na área da educação ------------------------------------------------------------------------------------ Disse que os ativos financeiros continuam a vir inscritos em orçamento ano apos ano.
--- Perguntou a que se deve o aumento da despesa com pessoal. ------------------------------- Sublinhou que o problema da EPC e do Presídio Militar continua a pesar nas contas do
município, realçando um conjunto de obras que vêm arrastando-se há anos no orçamento
esperando que as mesmas sejam concretizadas para bem de Santarém. ------------------------ Considerou que Santarém tem de ser pensado para o futuro, salientando que tem de se
apostar tudo no centro histórico de modo a ter uma cidade atrativa. ---------------------------- A senhora Carla Neto considerou que o Orçamento e as Grandes Opções do Plano em
apreço são ambiciosas e realistas e vão ao encontro dos anseios da população. -------------- O documento apresenta seis eixos estratégicos que farão de Santarém uma cidade
atrativa e desenvolvida, salientando que a bancada do PSD irá votar favoravelmente este
Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Rita Correia começou por aludir que o orçamento em apreço apresenta um
aumento de cerca de cinco milhões de euros face a dois mil e vinte e um, contudo este
aumento na prática deve-se à delegação de competências do Estado para o Município de
Santarém, o que pode significar menos dinheiro público. ---------------------------------------- Salientou que o senhor Presidente da Câmara referiu que um terço do valor deste
Orçamento é para investimento, contudo não consegue vislumbrar esse investimento,
destacando que muitas das obras inscritas em Orçamento já vêm de anos anteriores. ------- Considerou que o documento revela uma visão meramente contabilística da gestão
municipal, sendo que ter as contas equilibradas é importante, mas também é preciso ter
uma visão estratégica para o concelho.-------------------------------------------------------------- Disse não entender por que razão as associações desportivas têm quatrocentos mil
euros de apoios e as associações culturais e recreativas têm duzentos mil euros. ------------- Referiu que no tocante ao ambiente é disponibilizada uma verba de quinhentos mil
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euros para despoluição do Rio Alviela, salientando que a obra de requalificação do
Mouchão Parque continua por concretizar. --------------------------------------------------------- Disse ter alguma curiosidade, em relação ao Rio Tejo, em saber como é que a limpeza
das margens irá aumentar os caudais, considerando que para aumentar o caudal esse
trabalho tem de ser feito a nível internacional.----------------------------------------------------- Salientou que não vê qualquer preocupação em relação à necessidade de adotar práticas
de eficiência energética por parte do município, tal como a CDU chegou a propor através
de uma auditoria sobre a eficiência energética aos edifícios do município. ------------------- Prosseguiu, sublinhando quanto aos planos estratégicos que continua a ver obras como
o MAVU e o Campo Infante da Câmara que vêm de mandato em mandato, assim como
continua sem ver implementado um Plano Estratégico para a Gestão Integrada do Centro
Histórico, e, concluiu, realçando que este documento não trás nada de novo. ---------------- O senhor Pedro Correia salientou que o senhor Presidente da Câmara colocou de parte
o senhor Vereador Pedro Frazão, do Partido Chega nas reuniões de preparação do
Orçamento, realçando que o seu partido apresentou uma proposta que visava uma auditoria
externa às contas do município, nomeadamente aos ajustes diretos da Câmara Municipal
e das Empresas Municipais. -------------------------------------------------------------------------- Considerou que documento em apreço é o orçamento do “desta é que é” pela enorme
quantidade de obras e projetos que vêm sendo eternamente adiados, nomeadamente a
requalificação da EPC, do Centro Histórico, do Campo Infante da Câmara, do MAVU,
etc., salientando que com todas estas situações que se afiguram irá ser um ano de fraca
execução orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------- Solicitou ao senhor Presidente da Câmara o envio do regulamento dos impostos
municipais, conforme está descrito na Lei das Finanças Locais. -------------------------------- O senhor Afonso Silveira considerou que para além das contas certas é importante a
forma como os serviços estão a funcionar e a qualidade de vida que é oferecida às pessoas.
--- No que concerne ao desenvolvimento económico referiu que a Zona Industrial de
Santarém encontra-se com algumas naves em estado de degradação; a Zona de
Desenvolvimento de Alcanede encontra-se pujante, decorrente da atividade extrativa, no
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entanto, limitada pelo PNSAC; a Zona de Desenvolvimento Económica de Pernes,
continua por concretizar. ------------------------------------------------------------------------------ Quanto à consolidação financeira disse que se prevê abater três milhões e novecentos
mil euros e contratar novos empréstimos no valor de três milhões e meio de euros para
investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- Salientou que existem questões por resolver como o caso da aquisição da EPC e do
Presídio Militar, assim como o litígio com a ABISPAK. ----------------------------------------- Disse que se prevê um aumento da despesa com pessoal, contudo nos anos seguintes
prevê-se uma diminuição desses gastos. ------------------------------------------------------------ Realçou que a promoção turística tem uma verba de quatrocentos e cinquenta mil euros
perguntando em que consiste este Rebranding. ---------------------------------------------------- Quis saber em relação à educação a que se deve o valor de cento e quarenta e três mil
euros para serviços de psicologia. ------------------------------------------------------------------- Sublinhou que dos cinco milhões de euros a transferir para as freguesias mais de
noventa por cento é para pagar obra já realizada.-------------------------------------------------- Considerou que para haver caudais mínimos Espanha tem de colaborar, sendo que para
haver um Tejo mais limpo tem de haver uma forte intervenção no Rio Alviela e Rio Maior
e mais fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------- O senhor António Pina Braz aludiu que o Orçamento para dois mil e vinte e dois
parece não refletir todo o investimento na área da educação na sequência da delegação de
competências, reconhecendo que a informação sobre esta matéria ainda é escassa, tanto
para a autarquia como para as escolas. -------------------------------------------------------------- Manifestou a sua disponibilidade para ajudar o executivo municipal a encontrar as
respostas necessária para a definição de prioridades e a encontrar as soluções mais
adequadas, pois só com a colaboração de todos se conseguirá passar os desafios que aí
vêm, o que o leva a deixar em aberto que esta questão possa ser melhor contemplada
aquando da aprovação do Orçamento retificativo que decorrerá depois do dia um de abril,
altura em que o Executivo já terá na sua posse toda a informação e decisões da tutela. ----- O senhor Raúl Violante, Presidente da Junta de Freguesia de Pernes, referiu-se ao
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desenvolvimento económico que é fundamental para o concelho e para as freguesias,
salientando que foi com surpresa que verificou que a Zona de Desenvolvimento
Económico de Pernes não tem qualquer verba definida, porque no mesmo documento é
referida a atribuição de verbas para aquisição de terrenos para as zonas de
desenvolvimento económico de Pernes, Alcanede e Amiais de Baixo, existindo em Pernes
uma área de desenvolvimento económico com onze hectares com algumas infraestruturas
já feitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Acrescentou que a Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes está bem
localizada e fica a doze quilómetros do nó de acesso da A1 e A23, solicitando que se olhe
para esta questão com alguma ponderação. -------------------------------------------------------- O senhor Luís Fragoso, Presidente da Junta de Freguesia Abrã, disse que gostaria de
ouvir as ideias e ações que estão planeadas a médio e longo prazo para o concelho e para
as freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara começou por responder em relação ao
desenvolvimento económico que Santarém está nos dez por cento dos concelhos com
maior poder de compra no nosso país, sendo que Santarém é uma exceção dentro da
Lezíria que tem graves problemas ao nível do desenvolvimento económico. Salientou que
Santarém tem cada vez mais empresas tendo uma taxa de desemprego de quatro por cento.
--- Aludiu em relação ao Rebranding que é importante apostar na juventude. ---------------- Clarificou que a transferência para as Águas de Santarém é de cinquenta mil euros e
não quinhentos mil euros, sendo que esta verba tem a ver com a ERSAR e com a gestão
dos pluviais. --------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao défice tarifário disse que uma parte desse valor se deve a um acordo que o
atual Governo fez com o PAN para que a TGR passasse de onze euros para vinte e dois
euros a tonelada.---------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que o Executivo está a trabalhar na questão da Zona de Desenvolvimento
Económico de Alcanede, adiantando relativamente a Pernes que os senhores Vereadores
Nuno Russo e João Leite estão a trabalhar com uma empresa para se instalar na Zona de
Desenvolvimento Económico de Pernes. --------------------------------------------------------97
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--- Quanto ao Nó de acesso à A1 na zona de Pernes lembrou que foi aprovado no anterior
mandato um documento onde estava plasmado a necessidade deste Nó de ligação,
esperando que o próximo Governo tenha uma maior sensibilidade sobre esta matéria.------ Esclareceu que a verba de seis milhões para as freguesias são verbas novas que estão
disponíveis.---------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às reuniões com os representantes das forças políticas disse que as
mesmas são feitas de acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, salientado que
enquanto Presidente de Câmara sempre fez as reuniões nestes termos. ------------------------ Quanto ao Programa de Combate ao Insucesso Escolar referiu que é um programa no
âmbito da Comunidade Intermunicipal, sendo que relativamente às refeições escolares
estas são acompanhadas por nutricionistas, não tendo nota de qualquer reclamação. -------- Sublinhou que o município de Santarém tem muitas obras a decorrer com o apoio de
fundos comunitários, porque caso contrário seria difícil fazer tantas obras. ------------------- Referiu que o PDM está a ser trabalhado tendo havido reuniões com algumas Juntas de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------ No que concerne ao Campo Infante da Câmara disse que os trabalhos com a Faculdade
de Arquitetura estão em fase de conclusão. -------------------------------------------------------- Disse estar preocupado com os atrasos por parte do IRUM relativos ao Plano Nacional
de Habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou que os seis eixos estratégicos são muito importantes, referindo que o
aumento dos cinco milhões de euros um milhão e seiscentos mil euros são provenientes
da delegação de competências e três milhões e setecentos mil euros são empréstimos para
que haja mais investimento. -------------------------------------------------------------------------- Esclareceu que a diferença de apoios entre os clubes e associações tem a ver com o
número de praticantes. --------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao Mouchão informou que o projeto está a ser concluído e assim que esteja
licenciado será lançada a respetiva obra.------------------------------------------------------------ No tocante aos caudais do Rio Tejo disse que esta matéria não se resolve com Espanha,
mas sim com a construção de uma nova barragem na zona de Ocreza. ---------------------98
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--- Disse que o processo relativo ao MAVU não tem decorrido com a celeridade que todos
desejávamos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à questão do senhor Vereador Pedro Frazão ter sido afastado das reuniões,
referiu que já clarificou essa questão sendo que para o próximo ano poderá participar
nessas reuniões. Quanto às auditorias esclareceu que a questão teve a ver com a não
homologação das Contas do Município e não com a contratação pública.--------------------- Informou que iria diligenciar junto do GAP no sentido de ser fornecido ao senhor
deputado Pedro Correia o regulamento em causa. ------------------------------------------------- Clarificou que as verbas da delegação de competências na área da educação já estão
contempladas em orçamento estando a trabalhar na Carta Educativa, salientando que é
fundamental que as comissões de acompanhamento reúnam. ----------------------------------- Concluiu referindo que o PDM é importante na questão do desenvolvimento
económico, sublinhando que o município de Santarém tem tido bons indicadores
económicos, salientando ao nível das freguesias se a lei não for alterada vai haver
problemas em algumas delas para instalar empresas. --------------------------------------------- Após alguma troca de impressões, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal do
Município de Santarém para dois mil e vinte e dois, nos termos das alíneas a) e o), do
número um, do artigo vinte e cinco, do Anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e
treze, de doze de setembro, tendo sido aprovada por maioria, com trinta e cinco votos a
favor, quatro votos contra e duas abstenções. ------------------------------------------------------ Pelo senhor José Landureza, foi efetuada a seguinte Declaração de Voto:--------------- “O CDS-PP votou contra as propostas do executivo respeitantes aos impostos para dois
mil e vinte e dois, por considerar que a redução desses impostos era pouco significativa,
sendo que, na nossa opinião, a derrama deveria ser totalmente abolida. Não obstante esta
posição e a importância que os impostos têm num orçamento é verdade que o Orçamento
e as Grandes Opções do Plano tem um alcance político que não se esgotam nesta matéria
e visam responder aquelas que são as preocupações e as prioridades do CDS,
designadamente os apoios socias para as famílias e para o setor da educação, o
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desenvolvimento económico do concelho, à consolidação financeira e a aposta no turismo
e no desporto e não esqueçamos porem eu muitas das medidas contempladas neste
orçamento já deveriam ter sido executadas pela Câmara, no entanto e como estão
retratadas estas prioridades no Orçamento e Grandes Opções do Plano o CDS votou
favoravelmente dando um sinal de confiança ao executivo municipal”. ----------------------- PONTO DOIS – PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE
DOIS MIL E VINTE E DOIS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
E A VIVER SANTARÉM, DESPORTO LAZER, EM, SA. --------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número dois/dois mil e vinte e dois: ----------------- “Dando sequência à deliberação camarária de vinte e quatro de janeiro de dois mil e
vinte e dois, cabe-me, nos termos do número cinco do artigo quarenta e sete da Lei número
cinquenta/dois mil e doze, de trinta e um de agosto, propor à Exma. Assembleia a
aprovação do Contrato Programa a celebrar entre a Viver Santarém, Desporto e
Lazer, EM SA e o Município de Santarém para o ano de dois mil e vinte e dois, que
anexo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Filipa Filipe referiu que o valor do Contrato de Programa para dois mil e
vinte e dois é no montante de setecentos e oitenta mil euros, enquanto que para dois mil e
vinte e um o valor foi de trezentos e quarenta e oito mil euros, considerando que seria
importante haver um debate sobre política desportiva municipal. ------------------------------ Disse que o Bloco de Esquerda é contra a criação de empresas municipais, salientando
que iria votar contra esta proposta. ------------------------------------------------------------------ A senhora Rita Correia salientou que a Viver Santarém fica dotada de um orçamento
de setecentos e oitenta mil euros, passando a assumir a tutela do desporto e a manutenção
dos equipamentos desportivos municipais e da ciclovia da cidade, passando assim para a
alçada do município a responsabilidade dos eventos culturais. ---------------------------------- Destacou que a CDU sempre foi contra a entrega da gestão a privados, considerando a
cultura uma área estratégica de desenvolvimento que deve estar sobre a alçada do
executivo municipal, esperando que esta alteração de fundo venha a traduzir-se numa
melhoria dos serviços prestados na área da cultura. --------------------------------------------100
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--- Sublinhou que faz todo o sentido haver esta separação da cultura e do desporto, pois
uma coisa não tem nada a ver com a outra, salientando que a CDU não pode votar
favoravelmente porque não concordam com este modelo empresarial de gestão, ficando a
aguardar com expectativa que o senhor Vereador Nuno Domingos apresente os eixos
estratégicos para a cultura. ---------------------------------------------------------------------------- A senhora Nádia Pereira referiu que os deputados municipais do PS saúdam a decisão
de redirecionar o objeto/foco da empresa municipal Viver Santarém, voltando esta àquilo
que é o seu propósito original a atividade desportiva. -------------------------------------------- Questionou se neste contexto da Viver Santarém está previsto algum plano de
intervenção e rentabilização de complexos desportivos nas freguesias rurais,
nomeadamente em Pernes. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Filipe Brígida deixou uma palavra de apreço à administração da empresa
municipal Viver Santarém que cessou funções em dois mil e vinte e um, felicitando a nova
administração na pessoa do senhor Carlos Coutinho. --------------------------------------------- Aludiu que o contrato programa apresenta dois eixos estratégicos, designadamente o
alargamento das instalações e infraestruturas desportivas cuja gestão fique sob a alçada da
empresa municipal sendo que a empresa deixa de organizar grandes eventos municipais,
pelo que o PSD vê com bons olhos esta opção estratégica, adiantando que sua a bancada
iria votar favoravelmente esta proposta. ------------------------------------------------------------ Lamentou que o Vereador do Partido Chega, na última reunião de Câmara, tenha
votado contra os orçamentos da Viver Santarém e da Empresa das Águas de Santarém sem
ter apresentado qualquer declaração de voto a justificar a sua posição. ------------------------ O senhor Rui Barreiro salientou que tem razões pessoais para se congratular com esta
mudança de estratégia da Viver Santarém, lembrando que esta empresa teve origem na
Scalabisport cuja preparação se ficou a dever ao Vereador Nuno Domingos, então diretor
de departamento da Cultura. -------------------------------------------------------------------------- Saudou a nova administração da Viver Santarém desejando que façam jus aos seus
conhecimentos técnicos nesta área. ------------------------------------------------------------------ Sugeriu que os pavilhões de Pernes e Alcanede possam ser utilizados não só pelas
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populações locais, mas também para a realização de jogos de modalidades, sendo
importante criar condições para a prática desportiva nas freguesias rurais com enfoque no
público feminino, assim com é importante criar mais condições para a prática do desporto
informal, sublinhando que o PS iria votar favoravelmente esta proposta. --------------------- O senhor Alfredo Silva congratulou-se com a reconfiguração que a empresa sofreu,
sendo que o seu foque na área desportiva é de realçar, reconhecendo a competência da sua
equipa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou que a empresa está reconfigurada com foque na gestão dos equipamentos
desportivos municipais e na requalificação desses equipamentos. ------------------------------ O senhor Presidente da Câmara agradeceu ao atual Conselho de Administração da
Viver Santarém o trabalho já realizado. ------------------------------------------------------------- Salientou que o contrato aumentou porque há novos espaços que estão dentro do
Contrato Programa. ------------------------------------------------------------------------------------ Salientou que os setecentos e oitenta mil euros é referente ao contrato programa,
referindo que a Viver Santarém tem receitas próprias, esperando que o parque aquático
este ano possa já funcionar a cem por cento. ------------------------------------------------------- Quanto à programação cultural disse que o senhor Vereador Nuno Domingos irá ter
todas as condições para realizar o seu trabalho na área da cultura. ----------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Contrato Programa entre a Câmara Municipal de Santarém e
a Viver Santarém, Desporto Lazer, EM, SA, para o ano de dois mil e vinte e dois, nos
termos do número cinco do artigo quarenta e sete da Lei número cinquenta/dois mil e doze,
de trinta e um de agosto, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e seis
votos a favor, dois votos contra e duas abstenções. ----------------------------------------------- PONTO TRÊS – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO DA
EMPRESA RSTJ – GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, EIM, SA.---------- Pela Câmara foi presente a proposta número três/dois mil e vinte e dois: ----------------- “Dando sequência à deliberação camarária de vinte e quatro de janeiro de dois mil e
vinte e dois, tomada por unanimidade, tenho a honra de nos termos do número três do
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artigo vinte e seis da Lei número cinquenta/dois mil e doze, de trinta e um de agosto,
propor à Exma. Assembleia a designação de: ------------------------------------------------------ Tocha, Chaves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.,
como Fiscal Único da empresa RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, EIM, SA. ------- Floriano Manuel Moleiro Tocha, Revisor Oficial de Contas número novecentos e
vinte e nove, como suplente”. ------------------------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de designação de Fiscal Único da empresa RSTJ – Gestão e
Tratamento de Resíduos, EIM, SA, nos termos do número três do artigo vinte e seis da
Lei número cinquenta/dois mil e doze, de trinta e um de agosto, tendo sido deliberado
aprovar por maioria, com trinta e seis votos a favor, zero votos contra e quatro
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou na discussão e votação deste assunto a senhora Nádia Pereira por
motivos profissionais dado ser jurista da RSTJ. --------------------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a aprovação em minuta
as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos do número três, do artigo cinquenta
e sete, do anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo
sido aprovadas por unanimidade, a fim de produzirem efeitos imediatos. ------------------ Esgotada a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia declarou aberto,
nos termos da Lei e do Regimento, o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
o qual não se concretizou dada a ausência de intervenientes. ------------------------------------ Eram vinte e três horas e vinte minutos, quando o senhor Presidente da Assembleia
deu por encerrada a sessão de que se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelo senhor Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia. --------------- E eu,

Carlos Alberto Pereira Almeida,

funcionário nomeado para o efeito, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE -----------------------------------------
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