ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 26/2013-2017
Sessão de 21 de setembro de 2017

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas,
reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, na Sala da Assembleia, na antiga Escola
Prática de Cavalaria, na cidade de Santarém, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------- Um–APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA
CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO E DA SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA, DESDE A ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA. -------- Dois–APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PAEL –
SEGUNDO TRIMESTRE DOIS MIL E DEZASSETE. ----------------------------------------- Três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO NÚMERO
QUATRO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM DE DOIS MIL E DEZASSETE. ----------------------------- Quatro–APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM – PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE. ------------------ Cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO
MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO. --------------- Seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE JUNTO AO TRIBUNAL, NA AVENIDA JOSÉ
SARAMAGO, EM SANTARÉM.------------------------------------------------------------------- Sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE
SANTARÉM NO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE/ DOIS MIL E DEZOITO –
AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ----------------- Oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 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 – AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE
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ENCARGOS PLURIANUAIS. ---------------------------------------------------------------------- Nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS NO ÂMBITO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS DA CIMLT – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
LEZÍRIA DO TEJO – AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS
PLURIANUAIS. --------------------------------------------------------------------------------------- Dez–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES
NA UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM – AUTORIZAÇÃO
PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ---------------------------------------- Onze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSO PLURIANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA. --------------------------------------------------------------------- Doze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO – ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO DE VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO PARA
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------------------ Treze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS,
FIXAS E MÓVEIS NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO – ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO DE VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO PARA
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------------------ Catorze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À JUNTA DE FREGUESIA DE ABRÃ (ALCATROAMENTOS DAS RUAS DA
FREGUESIA DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO RIO E
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OUTRAS). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Quinze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE (ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS
MIL E DEZASSETE). -------------------------------------------------------------------------------- Dezasseis–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANHÕES (ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE). --------------------------------------------------------- Dezassete–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALMOSTER (AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL PARA EXTENSÃO DE SAÚDE). ----------------------------------------------------- Dezoito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (AQUISIÇÃO DE
TERRENOS).------------------------------------------------------------------------------------------- Dezanove–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS
(RENATURALIZAÇÃO DO RIO DA VALA E CONSTRUÇÃO DE PONTE). ----------- Vinte–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À
JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO JUNTO AO PARQUE DE JOGOS DO VIEIRO). ----------------------------------- Vinte e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE, (EMPREITADA DE
CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE ALCANEDE). ------------------------------- Vinte e dois–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE GANÇARIA, (PAVIMENTAÇÃO DA
RUA DO SOBRAL, EM GANÇARIA). ----------------------------------------------------------- Vinte e três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA (REPARAÇÃO
DO TELHADO DO MERCADO DIÁRIO). ------------------------------------------------------- Vinte e quatro–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO

A

JUNTA

DE

FREGUESIA
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(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------ Vinte e cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO

À

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

VALE

DE

SANTARÉM

(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------- Vinte e seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
(REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA GUSTAVO SILVA). ---------------- Vinte e sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
“ARRUAMENTOS DIVERSOS 2015 – BAIRRO DO GIRÃO). ------------------------------ Vinte e oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSEIS). ---------------------------------- Vinte e nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
(REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS CASAIS REIMÃO). --------- Trinta–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À UNIÃO DE FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E PÓVOA DE
SANTARÉM (ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE –
REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DA BRAVA E BECO CASAIS DA
PÓVOA NOVA). -------------------------------------------------------------------------------------- Trinta e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS
(REMODELAÇÃO E REPARAÇÃO DA FONTE DE TREMÊS). ---------------------------- Trinta e dois–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS
(PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM TREMÊS). ----------------------------------- Trinta e três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
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FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS,
(ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DO POÇO NO BAIRRO DONA
CONSTANÇA). ---------------------------------------------------------------------------------------- Trinta e quatro–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS,
(ALARGAMENTO DA FAIXA DE RODAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM
SANTOS). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Trinta e cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS,
(ESTRADA DE VALE VENTOS EM SINTERRA). -------------------------------------------- Trinta e seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS,
(MELHORAMENTOS NO POSTO MÉDICO DE TREMÊS). -------------------------------- Trinta e sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASÉVEL E VAQUEIROS,
(AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA CENTRO DE DIA – PARTE III).
--- Trinta e oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ROMEIRA E VÁRZEA
(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------- Trinta e nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAUL E VALE
DE FIGUEIRA (REMODELAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE E SALA DE
APOIO). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Quarenta–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE
DE FIGUEIRA (ARRUAMENTOS DIVERSOS 2016 – RUA BOIÇAS E LIBERDADE
EM VALE DE FIGUEIRA, E RUA QUINTO, SERRADA E CASAL DA BARROCA
EM S. VICENTE DO PAÚL). ----------------------------------------------------------------------- Quarenta e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
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FINANCEIRO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE
DE FIGUEIRA (ARRUAMENTOS DIVERSOS 2016 – RUA ACIPRESTES, DA
ESCOLA E DA ESTUFA). --------------------------------------------------------------------------- Quarenta

e

dois–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – GASPARES – EXTRAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES”. -------------------------------------------------------- Quarenta e três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO
“DESTRUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BETÃO DAS ROTUNDAS”. ------------------- Quarenta e quatro–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE “VOTOS,
MOÇÕES OU RECOMENDAÇÕES” APRESENTADAS NOS TERMOS DO ARTIGO
QUARENTA E SEIS DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
SANTARÉM. ------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia ordenou que se procedesse à chamada,
verificando-se as seguintes presenças: -------------------------------------------------------------- António Júlio Pinto Correia (Presidente), Manuel Joaquim Vieira (Primeiro
Secretário), Ana Teresa Pereira Pires Martins da Mota Antunes (Segunda Secretária),
Abílio Manuel Mota Ribeiro, Armando António Leal Rosa, Beatriz Santos Martins, Cássio
José Gonçalves Martins Leitão, Cristina Margarida Gomes Casanova de Pereira Martins,
Dina Maria Gomes Rocha, Gonçalo José Zarco Martinho do Rosário, Joaquim Augusto
Queiroz Frazão Neto, José Luís Marques Cabrita, Manuel João Maia Frazão, Maria Alecta
Marques Cardoso Rocha Matias Ferreira, Maria Assunção Céu Vieira, Maria Helena Claro
Victor Vinagre, Maria Manuel Cardoso Vieira dos Santos, Paulo Tiago Rodrigues dos
Santos, Ramiro José Jerónimo Matos, Raquel Inês Marques Fernandes, Renato António
Vieira Calado Possante Bento, Sandra Isabel de Sousa Barreiro Dinis, Sandra Maria
Cordeiro Alexandre Tovar Faro, Tiago Alexandre Freitas Mendes Preguiça e Vítor Manuel
de Carvalho Franco.------------------------------------------------------------------------------------ Presidentes de Junta: ----------------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Madeira dos Santos (Abitureiras), Paula Sofia da Costa Cruz (em
representação do Presidente da Junta de Freguesia de Abrã), Cristina Maria Bento Neves
(Alcanede), Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves (Alcanhões), João de Oliveira Neves
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(Almoster), José Augusto Alves dos Santos (Amiais de Baixo), Paulo Jorge Gaspar
Guedes (Arneiro das Milhariças), Joaquim Duarte Aniceto (Gançaria), Marcelo Ferreira
Morgado (Moçarria), Luís Emílio Rodrigues Duarte (Pernes), Vanessa Filipa Azinheira
Cláudio Duarte (Póvoa da Isenta), Manuel João Heitor Custódio (Vale de Santarém),
António João Ferreira Henriques (União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa
de Santarém), Maria Emília Serrão Massena Santos (em representação do Presidente da
União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês), Miguel Ângelo Rosário Tomás (em
representação do Presidente da União de Freguesias de União de Freguesias de Casével e
Vaqueiros), Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço (União de Freguesias de Romeira e
Várzea), Carlos António Marçal (União de Freguesias da Cidade de Santarém) e Ricardo
Luís da Costa (União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira). ----------- Pediram a sua substituição nos termos da Lei e do Regimento: ----------------------------- Carlos Augusto Pinhão Coutinho e João Miguel Tavares Rodrigues. ---------------------- Ausências justificadas: ---------------------------------------------------------------------------- João Piedade Joanaz, Luís Manuel da Graça Batista e Teresa Isabel Duarte da Fonseca
Vargas Rodrigo. ---------------------------------------------------------------------------------------- Executivo Municipal ----------------------------------------------------------------------------- Presenças: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves, António José da Piedade Carmo, Susana
Cristina Coelho Pita Soares, Ricardo Jorge Figueiredo Segurado, Luís Manuel Sousa
Farinha, Otília Margarida Jacinta Torres, Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes,
Maria Inês Leiria Barroso Ferreira Lopes e Celso Ricardo Pimenta Braz. -------------------- Confirmada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia declarou
aberta a sessão, informando que, a pedido do senhor Presidente da Câmara, foram retirados
da ordem de trabalhos da presente sessão os Pontos Trinta e um, Trinta e dois, Trinta e
três, Trinta e quatro e Trinta e cinco. ---------------------------------------------------------------- Seguidamente, submeteu à consideração da Assembleia a inclusão das propostas
“AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL NO ÂMBITO DO
CONCURSO PÚBLICO NÚMERO QUATRO/DOIS MIL E DEZASSETE/CCE PARA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL A DESENCADEAR
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PELA

CENTRAL

DE

COMPRAS

ELETRÓNICAS

DA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO (CCE-CIMLT)” e “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO E
GESTÃO DE RISCOS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES, ENTRE A AGÊNCIA
PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM”, tendo o
Plenário, por unanimidade, concordado, ficando a agenda ordenada da seguinte forma:
--- Um–APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA
CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO E DA SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA, DESDE A ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA. -------- Dois–APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PAEL –
SEGUNDO TRIMESTRE DOIS MIL E DEZASSETE. ----------------------------------------- Três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO NÚMERO
QUATRO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM DE DOIS MIL E DEZASSETE. ----------------------------- Quatro–APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM – PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE. ------------------ Cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO
MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO. --------------- Seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE JUNTO AO TRIBUNAL, NA AVENIDA JOSÉ
SARAMAGO, EM SANTARÉM. ------------------------------------------------------------------- Sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE
SANTARÉM NO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE/ DOIS MIL E DEZOITO –
AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ----------------- Oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA ENCARGOS COM
TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR NO ANO LETIVO
DOIS MIL E DEZASSETE/ DOIS MIL E DEZOITO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE
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AZOIA DE CIMA E TREMÊS – AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE
ENCARGOS PLURIANUAIS. ---------------------------------------------------------------------- Nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS NO ÂMBITO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS DA CIMLT – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
LEZÍRIA DO TEJO – AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS
PLURIANUAIS. --------------------------------------------------------------------------------------- Dez–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES
NA UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM – AUTORIZAÇÃO
PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ---------------------------------------- Onze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSO PLURIANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA. --------------------------------------------------------------------- Doze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO – ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO DE VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO PARA
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------------------ Treze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PROCEDIMENTO DE
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS,
FIXAS E MÓVEIS NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE
COMPRAS ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO – ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO DE VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO PARA
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------------------ Catorze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL NO ÂMBITO DO CONCURSO
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PÚBLICO

NÚMERO

QUATRO/DOIS

MIL

E

DEZASSETE/CCE

PARA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL A DESENCADEAR
PELA

CENTRAL

DE

COMPRAS

ELETRÓNICAS

DA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO (CCE-CIMLT). -------------------------------- Quinze–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO E
GESTÃO DE RISCOS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES, ENTRE A AGÊNCIA
PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM. ---------------- Dezasseis–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ABRÃ (ALCATROAMENTOS DAS
RUAS DA FREGUESIA DOIS MIL E DEZASSETE - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO
RIO E OUTRAS). -------------------------------------------------------------------------------------- Dezassete–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE (ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE). --------------------------------------------------------- Dezoito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANHÕES (ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS
MIL E DEZASSETE). -------------------------------------------------------------------------------- Dezanove–APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

APOIO

FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALMOSTER (AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL PARA EXTENSÃO DE SAÚDE). ------------------------------------------------------ Vinte–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À
JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (AQUISIÇÃO DE
TERRENOS). ------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS
(RENATURALIZAÇÃO DO RIO DA VALA E CONSTRUÇÃO DE PONTE). ----------- Vinte e dois–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS
(CONSTRUÇÃO DE PASSEIO JUNTO AO PARQUE DE JOGOS DO VIEIRO). -----990
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--- Vinte e três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE, (EMPREITADA DE
CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE ALCANEDE). ------------------------------- Vinte e quatro–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE GANÇARIA, (PAVIMENTAÇÃO DA
RUA DO SOBRAL, EM GANÇARIA). ----------------------------------------------------------- Vinte e cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA (REPARAÇÃO
DO TELHADO DO MERCADO DIÁRIO). ------------------------------------------------------- Vinte e seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO

A

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

PÓVOA

DA

ISENTA

(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------ Vinte e sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO

À

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

VALE

DE

SANTARÉM

(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------- Vinte e oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
(REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA GUSTAVO SILVA). ---------------- Vinte e nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
“ARRUAMENTOS DIVERSOS 2015 – BAIRRO DO GIRÃO). ------------------------------ Trinta–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO
À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM, (ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSEIS). ---------------------------------------------------------- Trinta e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM,
(REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS CASAIS REIMÃO). --------- Trinta e dois–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
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FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E
PÓVOA DE SANTARÉM (ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE
– REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DA BRAVA E BECO CASAIS
DA PÓVOA NOVA). --------------------------------------------------------------------------------- Trinta e três–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS,
(MELHORAMENTOS NO POSTO MÉDICO DE TREMÊS). --------------------------------- Trinta e quatro–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASÉVEL E VAQUEIROS,
(AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA CENTRO DE DIA – PARTE III).
--- Trinta e cinco–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ROMEIRA E VÁRZEA
(ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS). ------------------------------------- Trinta e seis–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAUL E VALE
DE FIGUEIRA (REMODELAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE E SALA DE
APOIO). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Trinta e sete–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE
DE FIGUEIRA (ARRUAMENTOS DIVERSOS 2016 – RUA BOIÇAS E LIBERDADE
EM VALE DE FIGUEIRA, E RUA QUINTO, SERRADA E CASAL DA BARROCA
EM S. VICENTE DO PAÚL). ----------------------------------------------------------------------- Trinta e oito–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO
FINANCEIRO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE
DE FIGUEIRA (ARRUAMENTOS DIVERSOS 2016 – RUA ACIPRESTES, DA
ESCOLA E DA ESTUFA). --------------------------------------------------------------------------- Trinta e nove–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DECLARAÇÃO
DE INTERESSE PÚBLICO – GASPARES – EXTRAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
MÁRMORES”. --------------------------------------------------------------------------------------992
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--- Quarenta–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO
“DESTRUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BETÃO DAS ROTUNDAS”. ------------------- Quarenta e um–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE “VOTOS,
MOÇÕES OU RECOMENDAÇÕES” APRESENTADAS NOS TERMOS DO ARTIGO
QUARENTA E SEIS DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
SANTARÉM.------------------------------------------------------------------------------------------- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao Período de Antes da
Ordem do Dia, submetendo a apreciação e votação as seguintes atas: ------------------------ Ata número vinte e dois, aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ata número vinte e três, aprovada por maioria, com trinta e um votos a favor, zero
votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------ Ata número vinte e quatro, aprovada por maioria, com trinta votos a favor, zero votos
contra e duas abstenções. ----------------------------------------------------------------------------- Ata número vinte e cinco, aprovada por maioria, com trinta e um votos a favor, zero
votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------ Prosseguiu-se o Período de Antes da Ordem do Dia com a intervenção da senhora
Raquel Fernandes que referiu que a saúde vive tempos conturbados, esperando que as
negociações em curso sejam encontradas respostas para a reivindicações de todos os
profissionais de saúde.------------------------------------------------------------------------------A seguir, o senhor Armando Rosa que fez um balanço positivo do atual mandato, contudo
aludiu ter ficado um pouco desiludido com a posição de alguns deputados relativamente a
matérias importantes para o concelho. -----------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Luís Emílio Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Pernes,
quis saber quais os motivos da ausência de investimentos na freguesia de Pernes durante
o presente mandato. ------------------------------------------------------------------------------------ Depois, o senhor António João Henriques, Presidente da União de Freguesias de
Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, referiu que este é o seu último mandato
como Presidente de Junta de Freguesia, salientando que foi uma honra trabalhar com todos,
desejando-lhes as maiores felicidades. -------------------------------------------------------------- A seguir, o senhor Pedro Mena Esteves, Presidente da Junta de Freguesia de
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Alcanhões, perguntou qual o ponto de situação da repavimentação da reta do ferro. -------- Chamou a atenção para o problema da recolha dos resíduos sólidos urbanos e para a
falta de lavagem dos contentores do lixo. ----------------------------------------------------------- Questionou sobre o ponto de situação da variante às Assacaias. ---------------------------- De seguida, o senhor Carlos Trigo, Presidente da União de Freguesias de Casével e
Vaqueiros, louvou o trabalho realizado pelo senhor Presidente da Assembleia, desejando
a todos as maiores felicidades ------------------------------------------------------------------------ Perguntou qual o ponto de situação do telheiro da Escola EB1 de Casével, assim como
em relação à estrada municipal quinhentos e sessenta e sete, em Casével. -------------------- Seguidamente, o senhor Artur Colaço, Presidente da União de Freguesias de Romeira
e Várzea, perguntou para quando a reparação das estradas municipais quinhentos e oitenta
e quatro, quinhentos e noventa e um e quinhentos e cinquenta e quatro. ----------------------- De seguida, o senhor Vítor Franco referiu-se às transferências financeiras do Governo
para as Autarquias Locais, chamando a atenção para a necessidade do cumprimento da Lei
das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------------- Depois, o senhor José Luís Cabrita referiu que recentemente foram efetuadas obras
na rotunda de São Domingos, salientando que não foram colocadas proteções junto a uma
vala ali existente. --------------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu a todos aqueles com quem trabalhou nestes últimos dezassete anos,
enquanto membro desta Assembleia, desejando as maiores felicidades. ----------------------- A seguir, o senhor Tiago Preguiça historiou um pouco o seu percurso nesta
Assembleia, nestes últimos sete anos, considerando que se dá demasiada importância aos
números em detrimento de questões essenciais para o desenvolvimento do concelho. ------ De seguida, a senhora Beatriz Martins felicitou o Executivo Municipal e em espacial
a senhora Vereadora Inês Barroso pelo trabalho desenvolvido na área do desporto e do
ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente o senhor Manuel João Frazão que

Depois, o senhor Joaquim Neto clarificou
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--- Depois o senhor Ramiro Matos congratulou se

--- Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara começou por

--- Retomou a palavra o senhor Luís Emílio Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de
Pernes, sublinhando

--- O senhor Presidente da Assembleia informou

--- Esgotadas as intervenções, foi dada por concluído o Período de Antes da Ordem o Dia”,
dando-se início ao PERÍODO DA ORDEM DO DIA com o PONTO UM –
APRECIAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DESDE A
ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA. -------------------------------------- Após alguma troca de impressões foi dada por concluída a apreciação deste Ponto que
não carece de votação. --------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PAEL –
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – SEGUNDO TRIMESTRE DE
DOIS MIL E DEZASSETE. ------------------------------------------------------------------------ Pela Câmara foi presente o relatório em epígrafe, em cumprimento do estipulado na
alínea a) do número um do artigo doze da Lei número quarenta e três/dois mil e doze, de
vinte e oito de agosto. --------------------------------------------------------------------------------- Após alguma troca de impressões, foi dada por concluída a apreciação do Relatório em
apreço que não carece de votação. ------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – PROPOSTA DE REVISÃO NÚMERO QUATRO AO
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL
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DE SANTARÉM DE DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e seis/dois mil e dezassete: ----- “Dando sequência à deliberação camarária de cinco de setembro de dois mil e
dezassete, tomada por maioria com quatro votos a favor dos senhores Presidente e
Vereadores do PSD – Partido Social Democrata e cinco abstenções dos senhores
Vereadores do PS – Partido Socialista e da CDU – Coligação Democrática Unitária, cabeme propor à Exma. Assembleia a aprovação da Proposta de Revisão número quatro ao
Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Santarém de dois mil
e dezassete, nos termos da alínea a) do número um do artigo vinte e cinco, conjugado com
a alínea c) do número um do artigo trinta e três do Anexo I à Lei número setenta e
cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. ------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Revisão número quatro ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano da Câmara Municipal de Santarém de dois mil e dezassete, nos termos da alínea
a) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois
mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com vinte
e dois votos a favor, zero votos contra e quinze abstenções. ------------------------------------- Pelo senhor Pedro Mena Esteves foi efetuada Declaração de Voto. ----------------------- PONTO QUATRO–APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS MIL E
DEZASSETE.------------------------------------------------------------------------------------------ Pela Assembleia foi apreciado o relatório em epígrafe.--------------------------------------- PONTO CINCO – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE
CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO. ---------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e sete/dois mil e dezassete: ---------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, em vinte e oito
de agosto de dois mil e dezassete, nos termos das disposições conjugadas das alíneas k) e
ccc) do número um do artigo trinta e três e alínea g) 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, cabe-me
propor à Exm.ª Assembleia a aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de
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Incentivos ao Investimento, que anexo”. ----------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Regulamento Municipal de Concessão de Incentivos ao
Investimento, nos termos da alínea g) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I,
à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado
aprovar por maioria, com trinta e sete votos a favor, zero votos contra e uma abstenção.
--- PONTO SEIS – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO
QUIOSQUE JUNTO AO TRIBUNAL – AVENIDA JOSÉ SARAMAGO,
SANTARÉM. ------------------------------------------------------------------------------------------ Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e oito/dois mil e dezassete: ---------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade em vinte e oito
do mês findo, tenho a honra de propor a essa Assembleia, que, nos termos da alínea p) do
número um do artigo vinte e cinco do anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e
treze, de doze de setembro, delibere autorizar a Câmara a celebrar o contrato de concessão
do direito de exploração do quiosque localizado na Avenida José Saramago, na cidade de
Santarém, com a área de implantação de dez metros quadrados e fixar as respetivas
condições gerais, em conformidade com o caderno de encargos que se anexa”. ------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Abertura de Procedimento de Hasta Pública para concessão
do direito de exploração do Quiosque junto ao Tribunal – Avenida José Saramago,
Santarém, nos termos da alínea p) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado
aprovar por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- PONTO SETE – PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR NAS ESCOLAS
DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE SANTARÉM
NO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE/DOIS MIL E DEZOITO AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------- Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e cinco/dois mil e dezassete: -----997
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--- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
três de julho de dois mil e dezassete, tenho a honra de propor a essa Assembleia que, nos
termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e
dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois
mil e dezassete), delibere conceder autorização para assunção de encargos plurianuais para
desencadear o procedimento de ajuste direto para implementação do Regime de Fruta
Escolar nas escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do Concelho de Santarém no ano
letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, com base nos fundamentos expressos na
informação número cinco mil oitocentos e oitenta e oito, de vinte e seis de abril de dois
mil e dezassete, da Divisão de Educação e Juventude, que se anexa”. ------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Procedimento de Ajuste Direto para implementação do Regime
de Fruta Escolar nas Escolas do primeiro ciclo do ensino básico do concelho de
Santarém no ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito - Autorização para
assunção de encargos plurianuais, nos termos do disposto no número quinze do artigo
quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de
dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e dezassete), tendo sido deliberado
aprovar por maioria, com trinta e um votos a favor, zero votos contra e uma abstenção.
--- PONTO OITO – 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 – ENCARGOS PLURIANUAIS. ----------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e quatro/dois mil e dezassete: ------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
dezassete de julho de dois mil e dezassete, tenho a honra de propor a essa Assembleia que,
nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número
quarenta e dois/dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado dois mil e dezassete), delibere conceder autorização para assunção de encargos
plurianuais com transporte de alunos da EB–Um de Azoia de Baixo para o refeitório
escolar no ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, na União de Freguesias
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de Azoia de Cima e Tremês, com base nos fundamentos expressos na informação número
sete mil oitocentos e noventa e sete, de deis de junho de dois mil e dezassete, da Divisão
de Educação e Juventude, que se anexa”.----------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de autorização para assunção de encargos plurianuais com
transporte de alunos da EB–Um de Azoia de Baixo para o refeitório escolar no ano
letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, na União de Freguesias de Azoia de Cima
e Tremês, nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei
número quarenta e dois/dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do
Orçamento de Estado dois mil e dezassete), tendo sido deliberado aprovar por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO NOVE – PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO
DE APÓLICES DE SEGUROS – CENTRAL DE COMPRAS ELETRÓNICAS DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO (CCE-CIMLT) AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------- Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e nove/dois mil e dezassete: --------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
um de agosto de dois mil e dezassete, tenho a honra de propor a essa Assembleia que,
nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número
quarenta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado dois mil e dezassete), delibere conceder autorização para assunção de encargos
plurianuais no âmbito do concurso público a desencadear pela Central de Compras
Eletrónicas – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCE-CIMLT) para
aquisição de apólices de seguros, com base nos fundamentos expressos na informação
número dez mil setecentos e cinco, de vinte e seis de julho de dois mil e dezassete, da
Divisão de Finanças, que se anexa”. ---------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Concurso Público para Aquisição de Apólices de Seguros –
Central de Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
(CCE-CIMLT) - Autorização para assunção de encargos plurianuais, nos termos do
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disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois
mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e
dezassete), tendo sido deliberado aprovar por unanimidade. --------------------------------- PONTO DEZ – PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES NA
UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM – AUTORIZAÇÃO
PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta/dois mil e dezassete: -------------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
um de agosto de dois mil e dezassete, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta e três da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tenho a
honra de propor a essa Assembleia que, nos termos do disposto na alínea c) do número
um do artigo seis da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso conjugado com o
número seis do artigo vinte e dois do Decreto-Lei número cento e noventa e sete/noventa
e nove, de oito de junho, que delibere conceder autorização para assunção de compromisso
plurianual no âmbito do concurso público para a Contratação de serviços de
Manutenção de zonas verdes na União de Freguesias da Cidade de Santarém, nos
termos do número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois
mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e
dezassete), com base nos fundamentos expressos na informação número cento e vinte e
quatro, de doze de julho de dois mil e dezassete, da Divisão Jurídica, que se anexa”. ------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de concurso público para a Contratação de serviços de
Manutenção de zonas verdes na União de Freguesias da Cidade de Santarém –
Autorização para assunção de encargos plurianuais, nos termos do disposto no número
quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois mil e dezasseis de
vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e dezassete), tendo sido
deliberado aprovar por unanimidade.------------------------------------------------------------- PONTO ONZE – PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO
PLURIANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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PSICOLOGIA. ---------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e um/dois mil e dezassete: ------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, tenho a honra de propor a essa Assembleia
que, nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número
quarenta e dois/dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado dois mil e dezassete), delibere conceder autorização para assunção compromisso
plurianual para desencadear um procedimento com vista à contratação de uma
prestação de serviços de psicologia, no período de setembro de dois mil e dezassete a
maio de dois mil e dezoito, com base nos fundamentos expressos na informação número
dez mil duzentos e noventa e nove, de vinte de julho último, da Chefe da Divisão de Ação
Social e Saúde, que se anexa”. ----------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de autorização para assunção compromisso plurianual para
contratação de prestação de serviços de psicologia, nos termos do disposto no número
quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois mil e dezasseis de
vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e dezassete), tendo sido
deliberado aprovar por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PONTO DOZE – PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE COMPRAS
ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
(CCE-CIMLT) – ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO PARA
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ---------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e dois/dois mil e dezassete: ------ “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete e considerando que o processo presente na
sessão de vinte e oito de junho último desse Órgão Deliberativo, não se encontrava
devidamente instruído, com base nos fundamentos expressos na informação número onze
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mil setecentos e catorze, de dezoito do mês findo, da Divisão de Finanças, que se anexa,
tenho a honra de propor a essa Assembleia:
--- a) A anulação da deliberação desse Órgão deliberativo, tomada em vinte e oito de junho
último, relativa à “Assunção de compromisso plurianual para desencadear o procedimento
de ajuste direto para Aquisição e Instalação de Equipamentos de Iluminação Pública no
âmbito do Acordo Quadro da Central de Compras Eletrónicas – Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCE-CIMLT), a celebrar na sequência do Concurso
público número sete/dois mil e dezasseis/CCE”; -------------------------------------------------- b) Nos termos do disposto na alínea a) do número um do artigo dez da Lei quarenta e
três/dois mil e doze, de vinte e oito de agosto, delibere conceder autorização prévia para
assunção de compromisso plurianual; --------------------------------------------------------------- c) Nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número
quarenta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado dois mil e dezassete), delibere conceder autorização prévia para assunção de
compromisso plurianual” ----------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Procedimento de Ajuste Direto para Aquisição e Instalação de
Equipamentos de Iluminação Pública no âmbito do Acordo Quadro da Central de
Compras Eletrónicas – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCECIMLT) – Anulação de deliberação tomada em vinte e oito de junho de dois mil e
dezassete e autorização para assunção de encargos plurianuais, nos termos do disposto
no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e dois/dois mil e
dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois mil e dezassete),
tendo sido deliberado aprovar por unanimidade. ----------------------------------------------- PONTO TREZE – PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS, FIXAS E
MÓVEIS NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE COMPRAS
ELETRÓNICAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
(CCE-CIMLT) – ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO DE
VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE E AUTORIZAÇÃO
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PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. ------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e três/dois mil e dezassete: ------- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
um de agosto de dois mil e dezassete e considerando que o processo presente na sessão de
vinte e oito de junho último desse Órgão Deliberativo, não se encontrava devidamente
instruído, com base nos fundamentos expressos na informação número dez mil setecentos
e um, de vinte e seis de julho de dois mil e dezassete, da Divisão de Finanças, que se anexa,
tenho a honra de propor a essa Assembleia: -------------------------------------------------------- a) A anulação da deliberação desse Órgão deliberativo, tomada em vinte e oito de junho
último, relativa à “Assunção de compromisso plurianual para desencadear o procedimento
de ajuste direto para Aquisição de Comunicações de Voz e Dados, Fixas e Móveis no
âmbito do Acordo Quadro da Central de Compras Eletrónicas – Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCE-CIMLT), a celebrar na sequência do Concurso
público número um/ dois mil e dezassete /CCE”; ------------------------------------------------- b) Nos termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número
quarenta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado dois mil e dezassete), delibere conceder autorização prévia para assunção do
compromisso plurianual”. ----------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Procedimento de ajuste direto para Aquisição de
Comunicações de Voz e Dados, Fixas e Móveis no âmbito do Acordo Quadro da
Central de Compras Eletrónicas – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
(CCE-CIMLT) – Anulação da deliberação tomada na sessão de vinte e oito de junho
de dois mil e dezassete e autorização para assunção de encargos plurianuais, nos
termos do disposto no número quinze do artigo quarenta e nove da Lei número quarenta e
dois/dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (Lei do Orçamento de Estado dois
mil e dezassete), tendo sido deliberado aprovar por unanimidade. -------------------------- PONTO CATORZE – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE
COMPROMISSO PLURIANUAL NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO
NÚMERO QUATRO/DOIS MIL E DEZASSETE/CCE PARA FORNECIMENTO
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DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL A DESENCADEAR PELA
CENTRAL

DE

COMPRAS

ELETRÓNICAS

DA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO (CCE-CIMLT). --------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e sete/dois mil e dezassete: ----- “Em cumprimento da deliberação camarária tomada por unanimidade na reunião de
cinco de setembro de dois mil e dezassete, tenho a honra de propor a essa Assembleia que
delibere conceder autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos
termos da alínea a) do número um do artigo dez da Lei quarenta e três/dois mil e doze, de
vinte e oito de agosto e nos termos do número quinze do artigo quarenta e nove da Lei
quarenta e dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro, no âmbito do concurso
público a desencadear pela Central de Compras Eletrónicas – Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo (CCE-CIMLT) para fornecimento de energia elétrica e gás natural, com
base nos fundamentos expressos na informação número doze mil cento e dez, de vinte e
nove de agosto de dois mil e dezassete, da Divisão de Finanças, que se anexa”. ------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Autorização prévia de compromisso plurianual no âmbito do
concurso Público número quatro/dois mil e dezassete/CCE para Fornecimento de
Energia Elétrica e Gás Natural a desencadear pela Central de Compras Eletrónicas
da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCE-CIMLT), nos termos da
alínea a) do número um do artigo dez da Lei quarenta e três/dois mil e doze, de vinte e oito
de agosto e nos termos do número quinze do artigo quarenta e nove da Lei quarenta e
dois/dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro, tendo sido deliberado aprovar por
unanimidade.
--- PONTO QUINZE – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE
CHEIAS E INUNDAÇÕES, ENTRE

A AGÊNCIA PORTUGUESA DO

AMBIENTE, IP E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM. ---------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e nove/dois mil e dezassete: ------ “Cabe-me propor à Exma. Assembleia que, nos termos da alínea k) do número um do
artigo vinte e cinco do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
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setembro, delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo para execução do
projeto “Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e Inundações” que anexo, a celebrar
entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P e o Município de Santarém”. ------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Contrato Interadministrativo para execução do projeto
Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e Inundações, entre a Agência Portuguesa
do Ambiente, I.P e o Município de Santarém, nos termos da alínea k) do número um do
artigo vinte e cinco do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por unanimidade. ----------------------------------- PONTO DEZASSEIS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE ABRÃ – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO PARA
ALCATROAMENTO DAS RUAS DA FREGUESIA/DOIS MIL E DEZASSETE –
BENEFICIAÇÃO DA RUA DO RIO E OUTRAS. -------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e oito/dois mil e dezassete: ----- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de
cinco de setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e
seis/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta a três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de
setenta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos (75.745,36€)
à Junta de Freguesia de Abrã, para alcatroamento das Ruas da Freguesia/dois mil e
dezassete – Beneficiação da Rua do Rio e outras, nos termos da alínea j) 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”. ------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Abrã, para
alcatroamento das Ruas da Freguesia/dois mil e dezassete – Beneficiação da Rua do
Rio e outras, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado
aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma
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abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DEZASSETE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANEDE – APOIO FINANCEIRO PARA ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e dois/dois mil e dezassete: ------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de
cinco de setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e
sete/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta a três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de
oitenta mil setecentos e sessenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos (80.766,82€) à Junta
de Freguesia de Alcanede para arruamentos diversos dois mil e dezassete, nos termos da
alínea j) 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”. ------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Alcanede para
arruamentos diversos dois mil e dezassete, nos termos da alínea j) do número um do
artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor,
zero votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------ PONTO DEZOITO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANHÕES – ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E
DEZASSETE.------------------------------------------------------------------------------------------ Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e três/dois mil e dezassete: ------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de
cinco de setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e
nove/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta a três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de
quarenta e um mil dezassete euros e noventa e um cêntimos (41.017,91€) à Junta de
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Freguesia de Alcanhões para arruamentos diversos dois mil e dezassete – Rua das
Sópas, nos termos da alínea j) 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”. -------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Alcanhões para
arruamentos diversos dois mil e dezassete, nos termos da alínea j) do número um do
artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor,
zero votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------ PONTO DEZANOVE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE ALMOSTER – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO
DE SAÚDE. -------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e quatro/dois mil e dezassete: ---- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de
cinco de setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e
cinco/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta a três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de
cinquenta mil euros (50.000,00€) à Junta de Freguesia de Almoster para aquisição de
imóvel para Extensão de Saúde, nos termos da alínea j) 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”. ---- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Almoster para
aquisição de imóvel para Extensão de Saúde, nos termos da alínea j) do número um do
artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor,
zero votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------ PONTO VINTE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS PARA AQUISIÇÃO DE
TERRENO. -----------------------------------------------------------------------------------------1007
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--- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e quatro/dois mil e dezassete: --- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de um
de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número cinquenta e
nove/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo
trinta e três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de dez
mil euros (10.000,00€) à Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças, para
aquisição de terreno, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte cinco, do
Anexo I à Lei número setenta e cinco/ dois mil e treze, de doze de setembro”. -------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia do Arneiro das
Milhariças para aquisição de terreno, nos termos da alínea j) do número um do artigo
vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor,
zero votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------ PONTO VINTE E UM – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS PARA RENATURALIZAÇÃO DO RIO
DA VALA E CONSTRUÇÃO DE PONTE. -------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e nove/dois mil e dezassete: ------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de
setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta e cinco/P/dois mil
e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo I
da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de vinte e sete mil quatrocentos e seis
euros e cinquenta e sete cêntimos (27.406,57€) à Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças,
para renaturalização do Rio da Vala e Construção de Ponte, nos termos da alínea j) 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”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças para
renaturalização do Rio da Vala e Construção de Ponte, nos termos da alínea j) do número um
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do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero
votos contra e uma abstenção. --------------------------------------------------------------------------------- PONTO VINTE E DOIS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
JUNTO AO PARQUE DE JOGOS DO VIEIRO. ------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e cinco/dois mil e dezassete: ------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta e seis/P/ dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo
I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de três mil quinhentos e dezanove euros
e vinte e cinco cêntimos (3.519,25€) à Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças, para
construção de passeio junto ao parque de jogos do Vieiro, nos termos da alínea j) do número um
do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças para
construção de passeio junto ao parque de jogos do Vieiro, nos termos da alínea j) do número
um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero
votos contra e uma abstenção. --------------------------------------------------------------------------------- PONTO VINTE E TRÊS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANEDE PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL. ----------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e um/dois mil e dezassete: --------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta e cinco/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo
I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de dezoito mil setecentos e noventa euros
e vinte cêntimos (18.790,20€) à Junta de Freguesia de Alcanede para construção de parque
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infantil, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. ---------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Alcanede para construção de parque
infantil, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria,
com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ----------------------------------- PONTO VINTE E QUATRO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE GANÇARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOBRAL. ----------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e cinco/dois mil e dezassete: ------------ “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e dois/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número do artigo trinta e três do Anexo I
à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de oito mil seiscentos e cinquenta e cinco
euros e um cêntimo (8.655,01€) à Junta de Freguesia de Gançaria para pavimentação da Rua do
Sobral, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. ---------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Gançaria para pavimentação da Rua
do Sobral, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria,
com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ----------------------------------- PONTO VINTE E CINCO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA, PARA REPARAÇÃO DO TELHADO DO
MERCADO DIÁRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e dois/dois mil e dezassete: -------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de um de
agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta/P/dois mil e
dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número do artigo trinta e três do anexo I da Lei
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma. Assembleia
a concessão de um apoio financeiro no valor de mil setecentos e quarenta e sete euros e trinta e
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oito cêntimos (1.747,38€) à Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, para reparação do telhado do
mercado diário (parte III), nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo
I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. --------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, para reparação do
telhado do mercado diário (parte III), nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e
cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido
deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma
abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO VINTE E SEIS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA PARA ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL
E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS. ----------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e cinco/dois mil e dezassete: -------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de
setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta e um/P/dois mil e
dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I da
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de vinte e oito mil oitocentos e trinta e
nove euros e setenta e sete cêntimos (28.839,77€) à Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, para
arruamentos diversos dois mil e dezassete – Beneficiação e requalificação de diversos
arruamentos, nos termos da alínea j) 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”. ------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta para arruamentos
diversos dois mil e dezassete – Beneficiação e requalificação de diversos, nos termos da alínea
j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze,
de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a
favor, zero votos contra e uma abstenção. -------------------------------------------------------------------- PONTO VINTE E SETE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE
FREGUESIA DO VALE DE SANTARÉM PARA ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS
MIL E DEZASSETE – BENEFICIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS
ARRUAMENTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------1011
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--- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e oito/dois mil e dezassete: ---------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de
setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e oito/P/dois mil e
dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I da
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de quarenta mil oitocentos e sessenta e
dois euros e setenta e quatro cêntimos (40.862,74€) à Junta de Freguesia do Vale de Santarém
para obra de arruamentos diversos dois mil e dezassete – Beneficiação e regularização de diversos
arruamentos, nos termos da alínea j) 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”. ------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia do Vale de Santarém para obra de
arruamentos diversos dois mil e dezassete – Beneficiação e regularização de diversos
arruamentos, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por
maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ----------------------- PONTO VINTE E OITO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS

DA

CIDADE

DE

SANTARÉM

PARA

REQUALIFICAÇÃO

E

BENEFICIAÇÃO DA RUA GUSTAVO SILVA. -------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e seis/dois mil e dezassete: ---------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por maioria, com oito votos a favor dos
senhores Presidente e Vereadores do PSD – Partido Social Democrata e do PS – Partido Socialista,
e uma abstenção do senhor Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária, na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta e
oito/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e
três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me
propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de doze mil trezentos e
sessenta e um euros e cinquenta e um cêntimos (12.361,51€) à União de Freguesias da Cidade de
Santarém, para requalificação e beneficiação da Rua Gustavo Silva, nos termos da alínea j) do
número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de
doze de setembro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
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Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias da Cidade de Santarém para
requalificação e beneficiação da Rua Gustavo Silva, nos termos da alínea j) do número um do
artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e um votos a favor, zero votos
contra e quatro abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------- PONTO VINTE E NOVE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM PARA ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS
MIL E QUINZE – BAIRRO DO GIRÃO. ---------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e sete/dois mil e dezassete: --------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por maioria, com oito votos a favor dos
senhores Presidente e Vereadores do PSD – Partido Social Democrata e do PS – Partido Socialista,
e uma abstenção do senhor Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária, na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo
I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de cinco mil duzentos e sessenta e seis
euros e dezanove cêntimos (5.266,9€) à União de Freguesias da Cidade de Santarém, para
arruamentos diversos dois mil e quinze – Bairro do Girão, nos termos da alínea j) do número um
do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias da Cidade de Santarém para
arruamentos diversos dois mil e quinze – Bairro do Girão, nos termos da alínea j) do número
um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e um votos a favor, zero votos
contra e quatro abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRINTA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DA CIDADE DE SANTARÉM PARA ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS
MIL E DEZASSEIS. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e oito/dois mil e dezassete: --------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por maioria, com oito votos a favor dos
senhores Presidente e Vereadores do PSD – Partido Social Democrata e do PS – Partido Socialista,
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e uma abstenção do senhor Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária, na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta e
nove/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e
três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me
propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de trinta e nove mil
oitocentos e doze euros e oitenta e sete cêntimos (39.812,87€) à União de Freguesias da Cidade
de Santarém, para a Obra: Arruamentos diversos dois mil e dezasseis, nos termos da alínea j) do
número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de
doze de setembro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias da Cidade de Santarém para
arruamentos diversos dois mil e dezasseis, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte
e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo
sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e um votos a favor, zero votos contra e quatro
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRINTA E UM – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS

DA

CIDADE

DE

SANTARÉM

PARA

REQUALIFICAÇÃO

E

PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS CASAIS REIMÃO. ----------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número quarenta e nove/dois mil e dezassete: -------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por maioria, com oito votos a favor dos
senhores Presidente e Vereadores do PSD – Partido Social Democrata e do PS – Partido Socialista,
e uma abstenção do senhor Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária, na reunião de
vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e
um/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e
três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me
propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de treze mil novecentos
e oitenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos (13.986,88€) à União de Freguesias da Cidade de
Santarém, para requalificação e pavimentação de Rua nos Casais Reimão, nos termos da alínea j)
do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze,
de doze de setembro”. ------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias da Cidade de Santarém para
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requalificação e pavimentação de Rua nos Casais Reimão, nos termos da alínea j) do número
um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e um votos a favor, zero votos
contra e quatro abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRINTA E DOIS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E PÓVOA DE SANTARÉM PARA OBRA DE
ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE – REQUALIFICAÇÃO E
BENEFICIAÇÃO DA RUA DA BRAVA E BECO CASAIS DA PÓVOA NOVA. --------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e seis/dois mil e dezassete: ----------------------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de setembro
de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta/P/dois mil e dezassete, que anexo, ao
abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I da Lei número setenta e cinco/dois
mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio financeiro
no valor de sessenta e dois mil trezentos e vinte e oito euros e oitenta e seis cêntimos (62.328.86€) à União
de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém para obra de arruamentos diversos dois mil
e dezassete – Requalificação e Beneficiação da Rua da Brava e Beco Casais da Póvoa Nova, nos termos
da alínea j) 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”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a Proposta
de Apoio Financeiro à União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém para
obra de arruamentos diversos dois mil e dezassete – Requalificação e Beneficiação da Rua da Brava
e Beco Casais da Póvoa Nova, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I,
à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por
maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ---------------------------------

--- PONTO TRINTA E TRÊS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS PARA MELHORAMENTOS NO
POSTO MÉDICO DE TREMÊS. --------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e três/dois mil e dezassete: -------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e três/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta três do Anexo
I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de doze mil oitenta e sete euros e trinta
e três cêntimos (12.087,33€) à União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês para obra de
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melhoramentos no Posto Médico de Tremês, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte
e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. ----------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês para
melhoramentos no Posto Médico de Tremês, nos termos da alínea j) do número um do artigo
vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro,
tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra
e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRINTA E QUATRO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE CASÉVEL E VAQUEIROS PARA AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA
CENTRO DE DIA (PARTE III). ---------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta e quatro/dois mil e dezassete: ----------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número setenta e quatro/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo
I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de oitenta e seis mil trezentos e oitenta
e três euros (86.383,00€) à União de Freguesias de Casével e Vaqueiros para aquisição de espaço
para Centro de Dia (parte III), nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do
Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. ------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias de Casével e Vaqueiros para aquisição
de espaço para Centro de Dia (parte III), nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte
e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo
sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma
abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRINTA E CINCO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE ROMEIRA E VÁRZEA PARA OBRA DE ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSETE –BENEFICIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE
DIVERSOS ARRUAMENTOS. ----------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e sete/dois mil e dezassete: --------------
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--- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de
setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta e quatro/P/dois mil
e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I
da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de vinte e cinco mil oitocentos e sessenta
euros e sessenta cêntimos (25.860.60€) à União de Freguesias de Romeira e Várzea para obra de
arruamentos diversos dois mil e dezassete –Beneficiação e regularização de diversos arruamentos,
nos termos da alínea j) 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”. --------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias de Romeira e Várzea para obra de
arruamentos diversos dois mil e dezassete –Beneficiação e regularização de diversos
arruamentos, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por
maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ----------------------- PONTO TRINTA E SEIS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE DE FIGUEIRA PARA
REMODELAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE E SALA DE APOIO. -------------- Pela Câmara foi presente a proposta número cinquenta/dois mil e dezassete:---------------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de vinte e
oito de agosto de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número sessenta e sete/P/dois
mil e dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta e três do anexo
I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de cinco mil euros (5.000,00€) à União
de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira para obras de remodelação elétrica no
Centro de Saúde e Sala de apoio em São Vicente do Paúl, nos termos da alínea j) do número um
do artigo vinte e cinco, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de
Figueira para de remodelação elétrica no Centro de Saúde e Sala de Apoio, nos termos da
alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil
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e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro
votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ----------------------------------------------------------- PONTO TRINTA E SETE – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE DE FIGUEIRA PARA ARRUAMENTOS
DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSEIS – RUA BOIÇAS E LIBERDADE EM VALE DE FIGUEIRA
E RUA QUINTO, SERRADA E CASAL DA BARROCA EM SÃO VICENTE DO PAÚL. -------------- Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta/dois mil e dezassete: ------------------------------------ “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de setembro
de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta e dois/P/dois mil e dezassete, que
anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I da Lei número setenta e
cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma. Assembleia a concessão de um apoio
financeiro no valor de trinta e quatro mil cento e oitenta e três euros e vinte e cinco cêntimos (34.183,25€)
à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira para empreitada de arruamentos diversos
dois mil e dezasseis – Rua Boiças e Liberdade em Vale de Figueira e Rua Quinto, Serrada e Casal da
Barroca em São Vicente do Paúl, nos termos da alínea j) 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”. ----------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a Proposta
de Apoio Financeiro à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira para
arruamentos diversos dois mil e dezasseis – Rua Boiças e Liberdade em Vale de Figueira e Rua
Quinto, Serrada e Casal da Barroca em São Vicente do Paúl, nos termos da alínea j) do número um do
artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo
sido deliberado aprovar por maioria, com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção.

--- PONTO TRINTA E OITO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE
FREGUESIAS DE SÃO VICENTE DO PAÚL E VALE DE FIGUEIRA PARA
ARRUAMENTOS DIVERSOS DOIS MIL E DEZASSEIS – RUAS ACIPRESTES, DA
ESCOLA E DA ESTUFA. ------------------------------------------------------------------------------------ Pela Câmara foi presente a proposta número sessenta e um/dois mil e dezassete: ----------------- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada por unanimidade, na reunião de cinco de
setembro de dois mil e dezassete, aprovando a minha proposta número oitenta e três/P/dois mil e
dezassete, que anexo, ao abrigo da alínea ccc) do número um do artigo trinta a três do anexo I da
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me propor à Exma.
Assembleia a concessão de um apoio financeiro no valor de vinte e um mil novecentos e vinte e
nove euros e sessenta e cinco cêntimos (21.929,65€) à União de Freguesias de São Vicente do
Paúl e Vale de Figueira para empreitada de arruamentos diversos dois mil e dezasseis – Ruas
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Aciprestes, da Escola e da Estufa, nos termos da alínea j) 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”. -------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Apoio Financeiro à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de
Figueira para arruamentos diversos dois mil e dezasseis – Ruas Aciprestes, da Escola e da
Estufa, nos termos da alínea j) do número um do artigo vinte e cinco, do Anexo I, à Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado aprovar por maioria,
com trinta e quatro votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. ---------------------------------- PONTO TRINTA E NOVE – PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE
PÚBLICO – GASPARES, EXTRAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES, LDA.
– PROCESSO DEZ – DOIS MIL E DEZASSETE/QUARENTA E SEIS. ------------------------- Pela Câmara foi presente a Proposta número trinta e seis/dois mil e dezassete: ------------------- “Dando sequência à deliberação camarária de dezassete de julho de dois mil e dezassete, tenho
a honra de propor a aprovação pela Exma. Assembleia da proposta em epígrafe, nos termos do
disposto na alínea r) 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”. --------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
Proposta de Declaração de Interesse Municipal – Gaspares, Extração e Transformação de
Mármores, Lda. – Processo dez – dois mil e dezassete/quarenta e seis, nos termos da alínea r)
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 vinte e nove votos a favor, dois
votos contra e uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------

--- PONTO QUARENTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO “DESTRUIÇÃO DAS
ESTRUTURAS DE BETÃO DAS ROTUNDAS”. --------------------------------------------- Pela Comissão foi apresentado o seguinte Relatório: ----------------------------------------- “I – Constituição da Comissão: ---------------------------------------------------------------- Partido Social Democrata: Paulo Rodrigues dos Santos; ------------------------------------- Partido Socialista: Gonçalo Zarco Martinho do Rosário;------------------------------------- CDU: Cássio Martins Leitão;--------------------------------------------------------------------- BE: Vítor Franco; ---------------------------------------------------------------------------------- Mais Santarém: Armando Rosa; --------------------------------------------------------------1019
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--- Grupos de Cidadão Eleitores Freguesias: Marcelo Morgado; ------------------------------- Independente: Maria Manuel Santos; ----------------------------------------------------------- II – Trabalhos da Comissão: ------------------------------------------------------------------- Os membros eleitos pela Assembleia Municipal de Santarém, para integrarem a
Comissão – Petição “Destruição das estruturas de betão das rotundas”, reuniram no dia
vinte e nove de Março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, sob a presidência do Presidente da Assembleia Municipal. -------- Compareceram e tomaram posse nesse dia os seguintes membros eleitos:
--- Partido Social Democrata: Paulo Rodrigues dos Santos; ------------------------------------- CDU: Cássio Martins Leitão; --------------------------------------------------------------------- BE: Vítor Franco; ---------------------------------------------------------------------------------- Mais Santarém: Armando Rosa; ----------------------------------------------------------------- Independente: Maria Manuel Santos; ----------------------------------------------------------- Grupos de Cidadão Eleitores Freguesias: Marcelo Morgado. -------------------------------- Faltou o representante do PS, Gonçalo Zarco M. Rosário, que invocou dificuldades no
acesso ao endereço de email não tendo acesso à convocatória. ---------------------------------- Aberta a sessão, procedeu-se à eleição do Presidente da Comissão e à eleição do relator.
Foi eleito Presidente da Comissão, Paulo Rodrigues dos Santos representante do PSD e,
como relator, Gonçalo Zarco Martinho do Rosário, representante do PS, também por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente foi acordada a metodologia de trabalho a adotar pela comissão e marcada
nova reunião para o dia catorze de abril de dois mil e dezasseis.-------------------------------- A Comissão reuniu nesse mesmo dia, com todos os elementos presentes, data em que
o representante do PS, Gonçalo Zarco Martinho do Rosário, tomou posse. ------------------- O Presidente da Comissão, Paulo Rodrigues dos Santos, tomou a palavra no início da
reunião para dar as boas vindas aos presentes. ----------------------------------------------------- Estiveram também presentes a Sra. Dina Clemente, na qualidade de autora da petição
e viúva do falecido no trágico acidente, a Sra. Ana Margarida Vicente e o Sr. José Carlos
Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi apresentado um estudo técnico com referências várias às boas práticas no
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dimensionamento e na construção de rotundas e a sua comparação com a rotunda onde
ocorreu o acidente. ------------------------------------------------------------------------------------- O deputado municipal Paulo Rodrigues dos Santos referiu de que não tinha
conhecimento da existência de acidentes graves na referida rotunda com exceção daquele
que deu origem à petição, no entanto reforçava a sua preocupação com o acontecido. ------ A intervenção do deputado municipal Vítor Franco foi feita no sentido de se avaliar a
utilidade da remoção da estrutura em betão armado e peças acessórias independentemente
dos custos e molde a dar resposta ao motivo da petição. ----------------------------------------- O deputado municipal Armando Rosa referiu que deveria proceder-se à renovação da
rotunda tendo em conta todos os aspetos técnicos bem como através de um estudo
paisagístico. --------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado municipal Gonçalo Zarco Martinho do Rosário, alertou para o facto de que
os moldes em que a rotunda foi construída não se apresentavam como uma solução
“amiga” do condutor. Foi ainda referido de que são evidentes dificuldades na aproximação
à rotunda, bem como na condução e circulação na mesma. -------------------------------------- Face às dúvidas que surgiram, foi decidido, por unanimidade, solicitar a presença de
um representante da autarquia – divisão de trânsito. ---------------------------------------------- Foi marcada nova reunião da Comissão para o dia treze de Maio de dois mil e dezasseis,
às dezoito horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da comissão, Paulo Rodrigues dos Santos agradeceu a presença do sr.
eng.º Luís Teófilo e solicitou esclarecimentos sobre a construção de rotundas urbanas no
geral e se havia histórico de acidentes no local. --------------------------------------------------- Após uma explicação breve sobre a construção da rotunda, construída durante a
presidência do Dr. Moita Flores, referiu que os projetos não foram elaborados pela
autarquia e acrescentou não ter conhecimento de histórico de acidentes graves no sentido
em que ocorreu o referido acidente. Referiu ter conhecimento de dois acidentes no sentido
oposto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado municipal Vítor Franco, questionou sobre a apreciação e aprovação dos
referidos projetos e essencialmente da zona central da rotunda. O sr. eng.º Luís Teófilo
referiu de que não podia adiantar nada porque não estava no departamento responsável
1021

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 26/2013-2017
Sessão de 21 de setembro de 2017

pela apreciação dos referidos projetos. A comissão foi informada que estaria a decorrer
um estudo para a referida rotunda, no entanto este não foi apresentado. ----------------------- O deputado municipal Armando Rosa interveio perguntando “E se fosse hoje?” ao que
o sr. eng.º Luís Teófilo respondeu “Teria de recolher pareceres técnicos que validassem o
cumprimento das normas técnicas e regulamentares, bem como as melhores práticas”.
Acrescentou ainda de que é possível corrigir a rotunda em todas as suas vertentes, tendo
em conta os novos critérios. -------------------------------------------------------------------------- Após a saída do sr. eng.º Luís Teófilo, os membros da Comissão presentes debateram
o tema e chegaram, por unanimidade às seguintes conclusões:---------------------------------- III – Conclusões: ---------------------------------------------------------------------------------- a) A Comissão recomenda ao Município de Santarém a necessidade de se proceder com
brevidade à implementação de medidas mitigadoras numa primeira fase. Essas medidas
poderiam passar pelo reforço da sinalização, posicionamento das baias direcionais,
substituição das telas refletoras e pavimentação à aproximação da rotunda com coloração
distinta; -------------------------------------------------------------------------------------------------- b) A Comissão recomenda ao Município de Santarém numa segunda fase elaboração
de projeto de reconversão da rotunda, essencialmente ao nível da eliminação e remoção
dos lancis em betão armado e restantes elementos rígidos, tratamento paisagístico da ilha
de molde a permitir a invasão da zona central e implementação de boas práticas; ----------- c) A Comissão recomenda ao Município de Santarém numa terceira fase revisão do
perfil longitudinal e transversal, bem como o acesso ao CNEMA. ----------------------------- O Presidente da Comissão, Paulo Rodrigues dos Santos (PSD). ---------------------------- O Relator, Gonçalo Zarco Martinho do Rosário (PS). ---------------------------------------- Deputado Municipal Cássio Martins Leitão (CDS).------------------------------------------- Deputado Municipal Vítor Franco (BE). -------------------------------------------------------- Deputado Municipal Armando Rosa (Mais Santarém). --------------------------------------- Deputada Municipal Maria Manuel Santos (Independente)”. -------------------------------- Após alguma troca de impressões, o senhor Presidente da Assembleia submeteu o
Relatório da Comissão “Destruição das estruturas de betão das rotundas”, tendo sido
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------1022
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--- QUARENTA E UM–APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
“VOTOS, MOÇÕES OU RECOMENDAÇÕES” APRESENTADAS NOS TERMOS
DO ARTIGO QUARENTA E SEIS DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE SANTARÉM. ------------------------------------------------------------------ Este ponto não se concretizou dado não haver propostas apresentadas. -------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia declarou aberto, nos termos da Lei
e do Regimento, o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo sido dada a
palavra à senhora Dina Clemente, e aos senhores Alfredo Batista, José Luís Cruz e
Valentim Lopes, que colocaram diversas questões prontamente respondidas pelo senhor
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ Dada a ausência de mais oradores foi dado por concluído o Período de Intervenção
do Público. --------------------------------------------------------------------------------------------- Concluídos os trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a votação a
aprovação, em minuta, a presente ata, nos termos do número três, do artigo cinquenta e
sete, do anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, tendo
sido deliberado aprovar por unanimidade. ------------------------------------------------------- Eram vinte e três horas, quando o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada
a sessão de que se lavra a presente ata que vai ser assinada pelos senhores 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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