ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 22/2017-2021
Sessão de 30 de abril de 2020

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, reuniu
a Assembleia Municipal de Santarém, por videoconferência, a qual será restrita aos
membros do Órgão Deliberativo e Executivo e efetuada, nos termos do disposto nos
números dois e três do artigo terceiro da Lei número um–A/dois mil e vinte, de dezanove
de março, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------- Um–APRECIAÇÃO 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 – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS DEPUTADOS MUNICIPAIS
ELEITOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA NAS DIFERENTES COMISSÕES,
CONSELHOS MUNICIPAIS E OUTROS ÓRGÃOS.------------------------------------------- Três – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MEDIDAS
EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS DO CONCELHO DE
SANTARÉM – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------- Quatro

–

APRECIAÇÃO

E VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA DE

APOIO

EXTRAORDINÁRIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO PARA
COMBATE

À

SITUAÇÃO

EPIDEMIOLÓGICA

PROVOCADA

PELO

CORONAVÍRUS SARS-COV-DOIS E DA DOENÇA COVID-DEZANOVE –
RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------- Cinco – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTARÉM E A FREGUESIA DE ABRÃ – OBRA:
REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE ABRÃ (TELHEIRO E
ANEXO).------------------------------------------------------------------------------------------------ Seis – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE TRANSPORTES PARA O
ANO LETIVO DOIS MIL E VINTE/DOIS MIL E VINTE E UM – INÍCIO DO
PROCEDIMENTO

–

AUTORIZAÇÃO
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PROCEDIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------ Sete – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO NÚMERO
TRÊS AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE DOIS MIL E
VINTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Oito – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ADENDA AO
CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTARÉM E A VIVER
SANTARÉM, EM SA PARA O ANO DE 2020 – RATIFICAÇÃO. -------------------------- Nove – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE INICIO DO
PROCEDIMENTO

DA

SEGUNDA

ALTERAÇÃO

AO

PLANO

DIRETOR

MUNICIPAL - ADEQUAÇÃO AO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS (RERAE). ------------------------------------------------- Dez – 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: -------------------------------------------------------------- Joaquim Augusto Queiroz Frazão Neto (Presidente). ----------------------------------------- António Pina Ferreira Campos Braz (Primeiro Secretário). ---------------------------------- Maria Helena Claro Vítor Vinagre (Segunda Secretária). ------------------------------------ Afonso Manuel Meireles Silveira. --------------------------------------------------------------- Ana Margarida Reis Vieira e Silva. -------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Segundo Nestal. ------------------------------------------------------------------ Cristina Maria Milhano Pintão de Campos. ---------------------------------------------------- Dina Maria Gomes Rocha. ------------------------------------------------------------------------ Francisco António Madeira Mendes. ------------------------------------------------------------ Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes. ---------------------------------------------------- José Manuel Augusto de Magalhães. ------------------------------------------------------------ Luís Manuel Graça Batista. ---------------------------------------------------------------------
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--- Luís Maria Severino Arrais. ---------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Montez Taborda. -------------------------------------------------------------------- Luísa Maria Gonçalves Teixeira Barbosa. ------------------------------------------------------ Manuel António dos Santos Afonso. ------------------------------------------------------------ Manuel Armando Gomes.------------------------------------------------------------------------- Maria Leonor Caneira Machado Fonseca. ------------------------------------------------------ Nuno Miguel Cardigos Afonso Antunes Fernandes. ------------------------------------------ Nuno Miguel Freire Gameiro Castelbranco. --------------------------------------------------- Patrícia Carla Bonança de Mattamouros Resende Fonseca Oliveira. ----------------------- Paulo Filipe Fernandes Ferreira Chora. --------------------------------------------------------- Pedro Nuno Filipe Venceslau Coimbra. -------------------------------------------------------- Sandra Isabel Bernardes Coelho. ---------------------------------------------------------------- Presidentes de Junta: ---------------------------------------------------------------------------- António Manuel da Silva Branco (Abitureiras). ----------------------------------------------- Rui Manuel Lopes Ferreira (Abrã). -------------------------------------------------------------- Manuel Joaquim Vieira (Alcanede). ------------------------------------------------------------- Pedro Rui Figueiredo dos Santos Branco (Alcanhões). --------------------------------------- João de Oliveira Neves (Almoster). ------------------------------------------------------------- Duarte Nuno Frazão Neto (Amiais de Baixo). ------------------------------------------------- Paulo Jorge Gaspar Guedes (Arneiro das Milhariças). --------------------------------------- Joaquim Duarte Aniceto (em representação do Presidente da Junta de Freguesia de
Gançaria). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Marcelo Ferreira Morgado (Moçarria). --------------------------------------------------------- Luís Emílio Rodrigues Duarte (Pernes). -------------------------------------------------------- José João Delgado Pedro (Póvoa da Isenta). --------------------------------------------------- Manuel João Heitor Custódio (Vale de Santarém). ------------------------------------------- Guida Isabel Finote Henriques Botequim da Gaga (UF Achete, Azoia de Baixo e Póvoa
de Santarém). ------------------------------------------------------------------------------------------- Miguel Ângelo Rosário Tomás (UF de Casével e Vaqueiros). ----------------------------
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--- Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço (UF Romeira e Várzea). ----------------------------- Carlos António Marçal (UF da Cidade de Santarém). ---------------------------------------- Ricardo Luís da Costa (UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira). ---------------------- Justificaram as suas ausências: ---------------------------------------------------------------- José Francisco Pereira Gandarez. ---------------------------------------------------------------- Saúl do Amaral Cordeiro Batista. ---------------------------------------------------------------- Luís Manuel Madeira Mena Esteves (UF Azoia de Cima e Tremês). ---------------------- Solicitaram a substituição nos termos da Lei e do Regimento: -------------------------- André Filipe Arraia Gomes. ---------------------------------------------------------------------- Inês de Almeida Mendes. ------------------------------------------------------------------------- Raquel Inês Marques Fernandes. ----------------------------------------------------------------- Executivo Municipal ----------------------------------------------------------------------------- Presenças:------------------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves. --------------------------------------------------------- Rui Pedro de Sousa Barreiro. --------------------------------------------------------------------- Maria Inês Leiria Barroso Ferreira Lopes. ------------------------------------------------------ José Augusto Alves dos Santos. ------------------------------------------------------------------ Ricardo Gonçalves dos Santos Rato. ------------------------------------------------------------ Virgínia Maria Ramos Carrondo Mena Esteves.----------------------------------------------- Cristina Margarida Gomes Casanova Pereira Martins. --------------------------------------- Sofia Margarida Antero dos Santos Martinho Pó. --------------------------------------------- Ausências: ------------------------------------------------------------------------------------------ Nuno Rafael Marona de Carvalho Serra. ------------------------------------------------------- Confirmada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia declarou
aberta a sessão, informando que o Ponto Nove da ordem de trabalhos foi retirado a pedido
do senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém. ---------------------------------------- De imediato, deu início ao PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”,
submetendo a apreciação e votação da Ata número dezanove – dois mil e dezassete/dois
mil e vinte e um, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------
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--- Seguidamente, submeteu a apreciação e votação da Ata números vinte – dois mil e
dezassete/dois mil e vinte e um e dezoito – dois mil e dezassete/dois mil e vinte e um,
tendo sido aprovada por maioria, com vinte e sete votos a favor, zero votos contra e uma
abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu-se o Período de Antes da Ordem do Dia, com a intervenção do senhor Luís
Arrais que deu os parabéns ao Executivo Municipal pela forma como está a lidar com a
questão da pandemia que a todos nos assola e pela forma rápida como colocou cerca de
duzentos trabalhadores em teletrabalho. Agradeceu também à Proteção Civil o trabalho
desenvolvido no âmbito do combate ao novo corona vírus. ------------------------------------- O senhor Francisco Mendes sugeriu que caso a próxima sessão ordinária da
Assembleia seja realizada por videoconferência que seja equacionada a possibilidade da
mesma ser transmitida em direto e que o público possa participar. ----------------------------- O senhor Carlos Nestal referiu que uma das grandes conquistas do Vinte e Cinco de
Abril foi o Serviço Nacional de Saúde que tem dado uma excelente resposta no combate
à atual pandemia. --------------------------------------------------------------------------------------- Questionou qual a estratégia do Município de Santarém no apoio à economia local e se
foi ou será constituída alguma equipa de trabalho conjuntamente com os agentes
económicos do concelho. ----------------------------------------------------------------------------- Salientou que os Vereadores do Partido Socialista apresentaram em reunião de Câmara
uma proposta sugerindo um conjunto de medidas para apoio à população do concelho,
perguntando se o Executivo já implementou algumas dessas propostas.----------------------- Quis saber qual a previsão do fim do lay off na empresa municipal Viver Santarém e
quais foram os critérios utilizados. ------------------------------------------------------------------ O senhor Afonso Silveira considerou que nesta data não pode deixar de celebrar o que
de bom o Vinte e Cinco de Abril trouxe, o qual, este ano, foi celebrado nas mais diversas
formas devido à atual situação de pandemia. ------------------------------------------------------ Saudou todos os trabalhadores, referindo que o Primeiro de Maio também não pode ser
celebrado como habitualmente. ---------------------------------------------------------------------- A senhora Helena Vítor esclareceu em relação à sua intervenção de vinte e sete de
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fevereiro último que, efetivamente, a Associação Comercial de Santarém entregou os
documentos respeitantes ao subsídio de Natal de dois mil e nove o qual, no seu entender,
já foi pago pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Manuel Afonso referiu-se ao Vinte e Cinco de Abril, salientando que teve o
privilégio de conviver com Salgueiro Maia. Aludiu que uma das marcas mais importantes
de Abril foi o Poder Local que ajudou a desenvolver o país. ------------------------------------ Destacou que nesta pandemia quer o setor agrícola quer o da distribuição alimentar
nunca parou o que é de enaltecer. -------------------------------------------------------------------- Saudou a Câmara pela limpeza do mato na envolvência do Centro de Saúde de São
Domingos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Francisco Madeira Lopes referiu-se ao acidente ocorrido, no passado dia
vinte e dois de abril, na passagem de nível do Peso, entre a Ponte Asseca e o acesso para
as Caneiras e Ómnias, salientando que não pretende tirar qualquer aproveitamento político
com o infortúnio alheio. Lamentou o falecimento havido, endereçando os sentimentos à
família. Salientou que não pretende tornar a Câmara o bode expiatório desta situação, nem
desculpabilizar a Infraestruturas de Portugal e o Governo de, por um lado não assumirem
a mudança da linha do Norte na zona de Santarém, e simultaneamente não resolverem
definitivamente o problema das passagens de nível. A projetada mudança da Linha do
Norte não pode ser desculpa para não se executar as obras necessárias à segurança e acabar
com os estrangulamentos viários, nomeadamente entre Alcanhões e Santarém. -------------- Prosseguiu, referindo que o senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, diz
que: em primeiro lugar, foram feitas visitas a várias passagens de nível problemáticas em
dois mil e dezasseis; em segundo lugar o município efetuou a avaliação da sinalização de
trânsito de acesso às passagens de nível e a mesma foi implementada em vinte e três de
Janeiro de dois mil e dezoito e reforçada em seis de fevereiro de dois mil e dezanove; em
terceiro lugar, a Infraestruturas de Portugal ficou responsável por elaborar os projetos e
fazer as expropriações necessárias para que a câmara pudesse lançar um concurso para
obras de melhoria; em quarto lugar a Câmara Municipal deu parecer sobre o estudo prévio
da Infraestruturas de Portugal, mas não recebeu até agora qualquer comunicação da
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Infraestruturas de Portugal, apesar das várias insistências nesse sentido. ---------------------- Por outro lado, a Infraestruturas de Portugal, aludiu que: primeiro, o estudo prévio foi
entregue por esta à Câmara em novembro de dois mil e dezoito, insistindo em abril de dois
mil e dezanove para que a Câmara desse o parecer, o qual só foi dado em fevereiro de dois
mil e vinte, ou seja há dois meses; segundo, o relatório ao acidente de dois mil e dezasseis,
conhecido apenas em outubro de dois mil e dezoito refere que o traçado da estrada
municipal, nos acessos imediatos à passagem de nível, teriam de ser melhorados, pois as
suas características contribuíram como fatores causais para o acidente e constituem um
constrangimento à travessia do veiculo pesado longo em condições de segurança; terceiro,
em diversas reuniões havidas com o município durante o ano de dois mil e dezanove a
Infraestruturas de Portugal adiantou medidas temporárias de mitigação do risco que a
Câmara não terá adotado. ----------------------------------------------------------------------------- Concluiu colocando as seguintes perguntas ao senhor Presidente da Câmara: ------------ “Um - qual foi o sentido do parecer da Câmara sobre o estudo prévio da Infraestruturas
de Portugal (IP) e se é verdade que o estudo prévio foi entregue pela IP à Câmara em
novembro de dois mil e dezoito insistiu em abril de dois mil e dezanove que a Câmara
desse o parecer, e este parecer só foi dado em fevereiro de dois mil e vinte, ou seja há dois
meses, ou foi dado em setembro de dois mil e dezanove. Então na reunião havida no
passado mês de dezembro entre a Câmara e a IP o parecer já tinha sido entregue? então o
que é que se discutiu nesta reunião de dezembro?------------------------------------------------- Dois - quais os problemas que estavam identificados para aquela passagem de nível.?
--- Três – o que é que prevê esse estudo prévio? na avaliação da Câmara, é adequado para
melhorar as condições de segurança na travessia daquela passagem de nível? a correção
do traçado viário? e este implica obrigatoriamente expropriações? ----------------------------- Quatro - a suspensão da circulação, como agora se fez por ordem da IP, desde vinte e
quatro de abril será até quando? até ao relatório de averiguações? se demorar tanto como
o de dois mil e dezasseis teremos que esperar dois anos. ----------------------------------------- Cinco – a Câmara tinha conhecimento de que os tempos de encerramento e o
funcionamento em geral dos automatismos da passagem de nível afinal, aparentemente,
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serão desadequados à passagem de veículos pesados longos de acordo com o gabinete de
prevenção e investigação de acidentes com aeronaves e acidentes ferroviários? (isto é, se
um camionista iniciar a travessia até nove segundos antes do aviso de aproximação de
comboio, em princípio não consegue terminar a travessia antes que a barreira do lado
oposto caia, apanhando o veículo e possivelmente impossibilitando-o de concluir a
travessia levando a que seja colhido pelo comboio). ou por outra: a Câmara foi ou não
notificada pelo IMT dos resultados da apreciação desse gabinete? ----------------------------- Seis – a Câmara acha que a IP tomou alguma medida em relação às recomendações
daquele gabinete de acidentes ferroviários? -------------------------------------------------------- Sete – se a Câmara é que deveria executar a obra de correção do traçado da estrada
municipal e a IP deveria executar, através do programa ferrovia dois mil e vinte, uma nova
solução de ponte (travessia desnivelada), de que modo é que estes dois planos se
compatibilizavam? isto é, as obras de correção do traçado da via, estavam concebidas
apenas para dar acesso à futura ponte a construir pela IP? ou estavam pensadas para a
manutenção da passagem de nível? será que ficaram ambas as entidades à espera da
decisão de investimento da outra para ficarem desoneradas de realizar a sua? ---------------- Oito – que medidas temporárias de mitigação do risco, supostamente adiantadas pela
IP nas diversas reuniões havidas com o município durante dois mil e dezanove”, de acordo
com declarações da mesma ao público, é que foi sugerido à Câmara adotar? a Câmara
adotou algumas? nenhuma? --------------------------------------------------------------------------- Nove – o acordo que a Câmara diz ter existido numa reunião em março de dois mil e
dezoito com a IP em como a Câmara realizaria o estudo topográfico, esta “assumiria a
elaboração do projeto e expropriações necessárias e o município o lançamento da
empreitada e contratação da fiscalização” com a repartição de custos a ser definida num
protocolo posterior, ficou escrito ou é apenas a interpretação da Câmara de uma reunião
verbal sem registo escrito? e o protocolo chegou a ser redigido e assinado? ------------------ Dez - a Câmara nunca ponderou interditar a passagem de veículos pesados longos
naquele ponto, mormente depois de dois mil e dezasseis, e não poderia ou não deveria têlo feito?” -----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Paulo Chora considerou que a atual situação de confinamento nos obrigou a
comemorar Abril de uma forma diferente, sendo que o mesmo vai acontecer com o
Primeiro de Maio. -------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que a autarquia conseguiu de forma satisfatória, comunicar a evolução da
situação, agradecendo à Proteção Civil a informação que é divulgada. ------------------------ Aludiu que hoje, infelizmente, irá verificar-se a milésima vitima mortal do COVIDdezanove, deixando uma palavra de apreço a todos os familiares dessas vítimas. ------------ Agradeceu às Juntas de Freguesias o trabalho desenvolvido no combate a esta
pandemia, assim com aos profissionais de saúde, aos agentes da cadeia alimentar e a todos
aqueles que tem ajudado nesta matéria. ------------------------------------------------------------- Concluiu, referindo que esta crise irá afetar socialmente muita gente, sugerindo a
criação de um gabinete de crise para ajudar neste problema que aí vem. ---------------------- A senhora Patrícia Fonseca referiu com agrado a desinfeção efetuada pela autarquia
nos pontos de recolha dos resíduos sólidos urbanos, apelando para que, no futuro, se
mantenha esta desinfeção e que seja melhorada a recolha nos ecopontos. --------------------- Referiu-se à requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar, chamando a atenção para
o facto desta praça ficar sem qualquer lugar de estacionamento. ------------------------------- O senhor Rui Pedro Branco, Presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, aludiu
que recebeu um email da Infraestruturas de Portugal a comunicar o projeto das Assacais
se encontrava concluído e em fase de lançamento, estando a ser articulado os termos de
colaboração com a Câmara Municipal de Santarém, agradecendo esclarecimentos em
relação a esta matéria. --------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu o apoio dado pela Câmara às Juntas de Freguesia para prevenção desta
pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou se no contrato com a nova empresa de recolha de lixo está previsto a limpeza
dos contentores do lixo. ------------------------------------------------------------------------------- O senhor João Neves, Presidente da Junta de Freguesia de Almoster, sublinhou as
referências ao Vinte e Cinco de Abril e ao Primeiro de Maio, pelos anteriores oradores. --- Deu os parabéns a todos os escalabitanos que cumpriram as normas neste período de
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confinamento, assim como ao Município de Santarém pelas medidas adotadas na
prevenção do novo corona vírus. --------------------------------------------------------------------- Chamou a atenção para o problema do Largo do Mosteiro de Santa Maria de Almoster,
salientando que ocorreram ali alguns acidentes depois da Câmara ter assumido posse da
referida obra. -------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou para quando a obra do parque de recreio da Escola de Almoster, e concluiu,
alertando para a urgente necessidade de ser dado andamento à construção do novo Posto
de Saúde de Almoster. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Carlos Marçal, Presidente da Junta de Freguesia União de Freguesia da
Cidade de Santarém, enalteceu o executivo municipal pelas medidas tomadas pela
autarquia no combate ao COVID-dezanove, enunciando algumas dessas medidas. ---------- Deu os parabéns ao senhor Presidente da Câmara pela resposta dada à Infraestruturas
de Portugal, no seguimento do acidente ocorrido na passagem de nível do Peso. ------------ O senhor Presidente da Câmara referiu em relação ao COVID que após ter sido
detetado o primeiro caso no concelho foi ativado o Plano de Emergência, tendo o
encerramento da UTIS sido uma das primeiras medidas a serem tomadas. -------------------- Aludiu que não queiram que as autarquias assumam tudo aquilo que o governo não
quer assumir, salientando que o governo não está a dar dinheiro mas sim empréstimos. ---- Salientou que o município já gastou cerca de seiscentos mil euros com a questão do
COVID, sendo que as Águas de Santarém já tiveram um encargo de quatrocentos mil euros
por mês, o que dá um total de cerca de um milhão de euros. ------------------------------------ Considerou que o Fundo de Emergência não cumpre a lei porque deveria ter
disponibilizado treze milhões de euros e apenas lá estão cinco milhões de euros. ------------ Em relação ao lay off da Viver Santarém, referiu que a empresa perdeu uma parte
significativa do rendimento e por isso teve de aderir ao referido lay off. ---------------------- Quanto ao subsídio à Associação Comercial disse que solicitou ao departamento
financeiro para verificar essa situação. -------------------------------------------------------------- No que concerne ao Vinte e Cinco de Abril e ao Poder Local, realçou que os municípios
com cerca de doze por cento do Orçamento de Estado fazem quase cinquenta e três por
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cento do investimento total do Estado. -------------------------------------------------------------- Informou que já está em curso um procedimento para a limpeza de terrenos no
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à passagem de nível do Peso, deu conhecimento da carta de aceitação
do estudo prévio, salientando que a Infraestruturas de Portugal está constantemente a
empurrar obras para o município, lembrando o que se passou com a encosta das Portas do
Sol. Destacou que a responsabilidade da passagem de nível do Peso é da Infraestruturas
de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu aos Presidentes de Junta e aos agricultores pela sua colaboração na limpeza
urbana. --------------------------------------------------------------------------------------------------- No tocante à requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar clarificou que o espaço
vai ter estacionamento, mais sombra e mais arvores, estando previsto para aquela zona um
grande hotel. -------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação às Assacais disse que o município está a aguardar que a Infraestruturas de
Portugal faça as expropriações e entreguem o projeto para que o protocolo seja elaborado
e se proceda ao lançamento da obra. ---------------------------------------------------------------- Quanto à questão da limpeza disse que a atual empresa tem contrato até outubro deste
ano, esperando lançar o concurso a oito anos para adjudicar a uma grande empresa a
limpeza no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- Referiu que o município está a trabalhar na requalificação de espaços de jogo e recreio
das escolas, sendo que recentemente foram adjudicados quatro espaços para serem
requalificados. ------------------------------------------------------------------------------------------ Salientou que o Largo do Convento de Santa Maria de Almoster está dentro do PEDU
pelo que será para concluir dentro em breve. ------------------------------------------------------ O senhor Carlos Nestal clarificou que as questões colocadas são da responsabilidade
da autarquia tal como a derrama, IMI e taxas. ----------------------------------------------------- A senhora Helena Victor referiu que o senhor Presidente da Câmara não esclareceu se
o subsídio referente ao Natal dois mil e nove foi pago, salientando que iria fazer chegar os
documentos ao senhor Presidente da Assembleia.-----------------------------------------------
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--- O senhor João Neves, Presidente da Junta de Freguesia de Almoster, aludiu que não
foi esclarecida a questão relativa ao posto médico de Almoster. -------------------------------- O senhor Presidente de Câmara referiu que esperava a entrada de dinheiro e não de
empréstimos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à senhora deputada Helena Vítor solicitou que lhe fizesse chegar a
documentação. ------------------------------------------------------------------------------------------ No tocante ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Almoster informou que o
posto médico de Almoster está em fase de execução do projeto.-------------------------------- Esgotadas as intervenções, foi dado por concluído o Período de “Antes da Ordem do
Dia” tendo sido declarado aberto 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.--------------------------------------- A senhora Luísa Barbosa manifestou a preocupação do Partido Socialista, em relação
às consequências sociais e mentais da população. Disse o PS conhece os problemas e as
preocupações de professores, pais, encarregados de educação e alunos, que por muitos
computadores e telemóveis que tenham, não resolvem os seus problemas sociais por terem
uma estrutura familiar frágil. ------------------------------------------------------------------------- Salientou que os professores estão a dar o seu máximo no acompanhamento dos seus
alunos, não queremos com isso competir com os grupos profissionais essenciais como os
da saúde, da segurança, os bombeiros, etc., mas não pode deixar de enaltecer o seu trabalho
que já foi publicamente reconhecido pelo Ministro da Educação, Primeiro Ministro e de
Deputados na Assembleia da República. ----------------------------------------------------------- Perguntou se as equipas de assistentes e educadores sociais, nomeadamente da Câmara
e da CPCJ, estão a acompanhar os casos das crianças que saíram das instituições para suas
casas sem qualquer plano de acompanhamento, e se há algum Plano de acompanhamento.
Referiu que uma questão que não tem vindo a lume, é o estado das associações de proteção
de animais de companhia, errantes e abandonados, sendo que a situação se revela muito
difícil. O fecho dos restaurantes, e o impedimento de ações de campanhas nos
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hipermercados, impediu que as pessoas com dificuldades económicas, as associações ou
os animais de rua recorram aos restos sobrantes destes estabelecimentos. Por outro lado, a
diminuição dos rendimentos das pessoas, impedem de alimentar os seus animais o que
leva muitas vezes ao seu abandono. ----------------------------------------------------------------- Aludiu que na sua opinião é imperioso interceder junto do Governo, da CIMLT, ou
Associações de Municípios e mesmo a Ordem dos Veterinários, no sentido de ajudar a
encontrar apoios para as associações que protegem os animais e também para as pessoas
carenciadas, pois é mais fácil ajudá-las a manter os seus animais do que os ver
abandonados. As Autarquias e as Juntas de Freguesia terão certamente conhecimento das
pessoas que mais precisam de apoio, bem como a CROAS. ------------------------------------ Considerou importante ações de sensibilização para incentivar as fábricas de ração ou
os hipermercados e outras entidades na entrega de alimentos que sobram ou que já estão
fora de prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------- Concluiu, dando conhecimento do apelo da PRAVI nacional", que tem núcleo em
Santarém, e que tem cerca de dois mil cães à sua guarda. ---------------------------------------- O senhor Luís Arrais enalteceu a excelência da gestão pública com a implementação
da segunda fase de execução da instalação de iluminação led, atingindo uma cobertura de
cerca de noventa e três por cento do concelho, sendo que esta intervenção permite poupar
aos cofres da autarquia mais de seiscentos e cinquenta mil euros anuais. --------------------- Agradeceu à autarquia o apoio dado às escolas do concelho a diversos níveis. ----------- A senhora Cristina Campos começou por salientar a aquisição pela autarquia de
trezentos kits de escola remota permitindo que o ensino escolar entrasse na casa de todos
os alunos do concelho que não tinham computadores, sendo que mais de trezentos kits de
router e internet estão a ser distribuídos para alunos, que tendo PC, não têm internet
disponível, somando-se um total de seiscentos alunos apoiados. Acrescentou que,
simultaneamente, está este executivo, através de um concurso na CIMLT, a procurar
assegurar a aquisição de mil computadores para as escolas, para serem entregues no início
do próximo ano letivo, sendo que o esforço orçamental do município ascende a mais de
cento e sessenta e cinco mil euros em equipamentos informáticos, tendo sido ministrada
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formação em cuidados de saúde a sessenta assistentes operacionais das escolas e
assegurado um hospital de campanha na Escola Alexandre Herculano. ----------------------- Destacou o empenho dos professores na adaptação a esta esta nova realidade de ensino
à distância, com o ano escolar a decorrer, sendo necessário reformular horários, estando
neste momento a ser trabalhado o regresso há escola dos alunos dos décimo e décimo
segundos anos, havendo a necessidade de adaptação do espaço físico à esta nova realidade.
--- Concluiu, referindo que depois disto nada pode ficar como antes, pois estes dispositivos
constituem uma ferramenta que pode auxiliar a aprendizagem e a motivação para alguns
alunos, sendo que em tempo algum o ensino à distância substituirá o regresso à escola,
mas as sua estratégias e tecnologias vão entrar na sala de aulas, como aliada e não como
inimiga. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Leonor Fonseca alertou para a necessidade de lavagem dos contentores do
lixo, dado que a última lavagem efetuada, segundo consta em alguns desses contentores,
na freguesia de Alcanhões, é onze de setembro de dois mil e dezanove, considerando que
é um problema transversal a todo o concelho. ----------------------------------------------------- O senhor Francisco Mendes disse que no relatório vem mencionado que o senhor
Presidente da Câmara teve reuniões com o senhor Ministro das Infraestruturas sobre as
encostas, Linha do Norte e sobre o projeto Tejo e com o Conselho Superior de Obras
Públicas pelo que gostaria de saber o que se passou nessas reuniões. -------------------------- O senhor José Magalhães começou por saudar o Vinte e Cinco de Abril. ---------------- Perguntou quais os procedimentos adotados na recolha do lixo tendo em conta a
situação de pandemia que estamos a viver. --------------------------------------------------------- Perguntou, em relação à aquisição de dois veículos para a recolha de contentores
subterrâneos que não são abertos há mais de um ano, como se pode chegar a uma situação
destas. Quis saber qual a periodicidade na limpeza e desinfeção dos contentores. ----------- Questionou se existe algum programa de rastreio e distribuição de EPI (equipamentos
de proteção individual) para toda a comunidade de lares e IPSS, mas também para os
cuidadores e profissionais que prestam serviço domiciliário. ------------------------------------ Quis saber se existe algum protocolo que possa envolver a indústria local para produzir
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em larga escala equipamentos proteção individual para fazer face ás necessidades. --------- Falou da adequação dos transportes públicos ao novo funcionamento das escolas dado
que vai haver alunos a deslocarem-se para as escolas por curtos períodos de tempo. -------- Considerou importante aferir o grau de eficácia dos equipamentos informáticos
distribuídos para que ninguém fique para trás. ----------------------------------------------------- Sugeriu que as verbas destinadas a diversos eventos e que não puderam ser utilizadas
sejam colocadas num fundo para fazer face a carências que possam vir a ocorrem,
sobretudo com uma segunda vaga. ------------------------------------------------------------------ O senhor Paulo Chora teceu algumas considerações da informação escrita em apreço,
referindo que da apreciação que fez dos relatórios percebe-se que, mesmo neste período
de confinamento, houve uma certa normalidade no funcionamento do município, contudo
não vem mencionado nos documentos a dificuldade da Câmara colocar em teletrabalho
cerca de duzentos colaboradores. -------------------------------------------------------------------- Referiu a solidariedade manifestada pelos habitantes da cidade, em particular, dado que
devido ao confinamento não teve possibilidade de aferir essa solidariedade nas freguesias
do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou o que disse o anterior orador em relação à necessidade de as verbas
destinadas a diversos eventos serem alocadas para outras situações. --------------------------- O senhor Afonso Silveira congratulou-se com a aprovação pelo Tribunal de Contas do
projeto e financiamento para o pavilhão da Escola de Alcanede, questionando qual o ponto
de situação do projeto do pavilhão para a Escola de Pernes.------------------------------------- O senhor Francisco Madeira Lopes referiu que endereçou ao senhor Presidente da
Assembleia um pedido e informações à Câmara com a totalidade das questões que gostaria
de ver esclarecidas em relação ao acidente da passagem de nível do Peso. Contudo,
salientou que não podia deixar de perguntar se aquela via é municipal e se a Câmara
Municipal de Santarém tinha conhecimento que aquele traçado não permitia o
atravessamento da linha naquele ponto de veículos pesados longos e que o automatismo
da referida passagem de nível também não garantia o tempo suficiente para um veículo
destas dimensões fazer a travessia em segurança e se a Câmara não deveria ter limitado a
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circulação naquele troço a este tipo de veículos. -------------------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara começou por reconhecer o trabalho
realizados pelos professores. ------------------------------------------------------------------------- Referiu que a CPCJ está a acompanha a questão das crianças sinalizadas. ---------------- Quanto ao canil disse ter ficado satisfeito com o aumento de adoção de animais,
salientando que irá desenvolver alguns contactos no sentido de ajudar a PRAVI.------------ Esclareceu em relação à iluminação led que setenta por cento da poupança realizada
tem de ser devolvida, por ser uma obra financiada ------------------------------------------------ No tocante aos computadores disse que a questão da internet é um problema que tem
de ser debatido no sentido de as operadoras terem preços acessíveis para que as famílias
possam ter net nas suas casas. ------------------------------------------------------------------------ Agradeceu a todos aqueles que permitiram manter o país a funcionar neste período
difícil que atravessamos. ------------------------------------------------------------------------------ No tocante à limpeza de contentores referiu que muitas das vezes as empresas não
colocam os autocolantes com as datas das intervenções. ----------------------------------------- Esclareceu que as reuniões havidas com o senhor Ministro das Infraestruturas e com o
Conselho Superior de Obras Públicas se prenderam com o desvio da Linha do Norte e com
o projeto Tejo. ------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente aos EPI, disse que no último mês foi difícil adquirir este tipo de
equipamentos, adiantando que está a ser efetuado um estudo para a aquisição de EPI, com
outra durabilidade, dado que cada um destes equipamentos completo custa quarenta euros
mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Salientou que foi efetuada uma campanha a informar como é que os materiais de
proteção individual devem ser deitados no lixo. --------------------------------------------------- Informou que as ilhas ecológicas foram seladas depois de terem sido despejadas, tendo
sido colocados contentores ao lado dessas ilhas. -------------------------------------------------- Salientou que uma empresa do setor automóvel em Santarém que produz os tetos dos
táxis de Londres adaptou-se para o fabrico de TNT (tecido não tecido).----------------------- Quanto à adaptação dos transportes públicos para alunos referiu que o assunto está a
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ser trabalhado ao nível da entidade que tutela esta matéria. ------------------------------------- Aludiu que a questão de utilização dos computadores distribuídos às famílias tem
funcionado bem, na esmagadora maioria, havendo aqui também um papel importante dos
professores no acompanhamento. -------------------------------------------------------------------- Referiu que algumas das verbas referentes a eventos que não foram realizados já foram
canalizadas para outras situações, sublinhando que o município já gastou mais de
seiscentos mil euros com a questão da pandemia. ------------------------------------------------- Disse que os serviços estão a regressar lentamente à normalidade, sendo que muitos
dos trabalhadores ainda vão continuar em teletrabalho. ------------------------------------------ No que concerne à passagem de nível do Peso, considerou que se a Infraestruturas de
Portugal via perigo na linha deveriam ter fechado esta passagem de nível, referindo que
iria enviar por email ao senhor Francisco Madeira Lopes a documentação sobre esta
matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Após alguma troca de impressões, foi dado por concluído a apreciação deste ponto que
não carece de votação. --------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS DEPUTADOS
MUNICIPAIS

ELEITOS

REPRESENTANTES

DA

ASSEMBLEIA

NAS

DIFERENTES COMISSÕES, CONSELHOS MUNICIPAIS E OUTROS ÓRGÃOS
--- O senhor Francisco Mendes referiu que continua a faltar em geral as atas e as
convocatórias das reuniões dos conselhos e comissões, salientando que reuniu o Conselho
Municipal da Juventude, o Conselho Municipal de Desporto e o Conselho Municipal de
Educação ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dada a ausência de mais oradores, foi dado por encerrado este Ponto que não carece de
votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia propôs a discussão em conjunto dos Pontos Três
e Quatro, tendo o plenário concordado. ------------------------------------------------------------- O senhor Francisco Mendes chamou a atenção para os prazos referidos na proposta.
--- Considerou haver alguma falta de informação em relação à distribuição que é feita de
EPI e de várias outras medidas, sendo útil a divulgação de um mapa onde constassem a

815

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 22/2017-2021
Sessão de 30 de abril de 2020

quantidade a que entidades foram entregues equipamentos de proteção. ---------------------- A senhora Patrícia Fonseca considerou que estas medidas são positivas no apoio às
famílias e IPSS, salientando que deveria haver uma redução na fatura da água para as
famílias mais necessitadas. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Paulo Chora referiu que estas medidas, na sua opinião, poderiam ter ido um
pouco mais além, perguntando se existe alguma informação em relação aos testes para
lares de idosos.------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Leonor Fonseca disse concordar com as medidas que a Câmara está a
implementar, perguntando se a autarquia tem algum mecanismo de apoio aos cidadãos que
estão em quarentena por imposição das autoridades de saúde, e não pode sair de casa nem
têm ninguém que lhe faça as compras. -------------------------------------------------------------- Questionou se houve alguns trabalhadores que foram forçados tirar férias ou a
utilizarem banco de horas. ---------------------------------------------------------------------------- Salientou que a CDU não se opõe ao apoio de vinte cinco mil euros dados às Juntas de
Freguesia, querendo saber de que forma são dados estes apoios. ------------------------------- O senhor Miguel Tomás, Presidente da Junta de Freguesia de Casével, agradeceu à
Câmara o apoio dado no combate à atual pandemia. ---------------------------------------------- Aludiu que a União de Freguesias de Casével e Vaqueiros têm uma população muito
envelhecida, solicitando algum apoio financeiro para a IPSS de Casével e a aquisição de
máscaras para distribuir às pessoas mais necessitadas. ------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu em relação aos prazos que os mesmos
estão corretos. ------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à distribuição de EPI, disse que está a aguardar que sejam definidas
regras claras sobre esta matéria, adiantando que estes equipamentos apenas foram
distribuídos a IPSS e a misericórdias em virtude da escassez deste tipo de equipamentos,
manifestando a sua preocupação em relação à situação financeira das IPSS. ----------------- Referiu que a isenção da tarifa da água para as famílias sem rendimentos já estava
anteriormente prevista pelo que não foi colocada nestas medidas. ------------------------------ Informou que estão a ser realizados testes na Casa do Campino, pelo Laboratório
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Germano de Sousa, tendo sido adquiridos testes pela CIMLT e pelos municípios para
numa primeira fase serem efetuados aos trabalhadores das IPSS. ------------------------------ Clarificou em relação aos trabalhadores que nada foi forçado, sendo que o município
tem seguido a instruções da Direção Geral de Saúde. -------------------------------------------- Referiu que a Juntas de Freguesia tem condições para fazer estes trabalhos limpeza e
higienização, salientando que as desinfeções são efetuadas nos diversos equipamentos que
estão na via pública. ----------------------------------------------------------------------------------- Destacou que os apoios financeiros às IPSS têm de ser vistos do ponto de vista jurídico,
dado que a autarquia não pode dar apoios de tesouraria. ----------------------------------------- Dada a ausência de mais oradores, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação os Pontos Três e Quatro. ------------------------------------------------------------------ PONTO TRÊS – PROPOSTA DE MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO
ÀS

FAMÍLIAS

E

EMPRESAS

DO

CONCELHO

DE

SANTARÉM

–

RATIFICAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número dezasseis/dois mil e vinte: ------------------ “Dando sequência à deliberação camarária de seis de setembro de dois mil e vinte,
tomada por unanimidade, cabe-me propor à Exma. Assembleia, para efeitos de ratificação,
a Proposta de atribuição de Medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas
do concelho de Santarém, ao abrigo do disposto no artigo cento e sessenta e quatro, do
Decreto-Lei número quatro/dois mil e quinze, de sete de janeiro, conjugado com a alínea
d) do artigo quinze e do número dois do artigo dezasseis, ambos da Lei número setenta e
três/dois mil e treze, de três de setembro”. --------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Medidas Extraordinárias de Apoio às Famílias e Empresas do
Concelho de Santarém – Ratificação, nos termos do artigo cento e sessenta e quatro, do
Decreto-Lei número quatro/dois mil e quinze, de sete de janeiro, conjugado com a alínea
d) do artigo quinze e do número dois do artigo dezasseis, ambos da Lei número setenta e
três/dois mil e treze, de três de setembro, tendo sido deliberado aprovar por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--- PONTO QUATRO – PROPOSTA DE APOIO EXTRAORDINÁRIO ÀS
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO PARA COMBATE À SITUAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-DOIS E
DA DOENÇA COVID-DEZANOVE – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------ Pela Câmara foi presente a proposta número dezassete/dois mil e vinte: ------------------ “Dando sequência à deliberação camarária de seis de setembro de dois mil e vinte,
tomada por unanimidade, e nos termos do disposto na alínea j) do número um do artigo
vinte e cinco, conjugado com a alínea ccc) do número um do artigo trinta e três, ambos do
Anexo I da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, cabe-me
propor à Exma. Assembleia, para efeitos de ratificação, ao abrigo do disposto no artigo
cento e sessenta e quatro, do Decreto-Lei número quatro/dois mil e quinze, de sete de
janeiro, a Proposta de atribuição de Apoio extraordinário às Juntas de Freguesia do
concelho para combate à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCOV-dois e da doença COVID-dezanove”. ----------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Apoio Extraordinário às Juntas de Freguesia do Concelho para
combate à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-dois e
da doença COVID-dezanove – Ratificação, nos termos do disposto na 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 conjugado com o disposto no artigo cento e sessenta e quatro,
do Decreto-Lei número quatro/dois mil e quinze, de sete de janeiro, tendo sido deliberado
aprovar por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO
DE

SANTARÉM

E

A

FREGUESIA

DE

ABRÃ

–

OBRA:

REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE ABRÃ (TELHEIRO E
ANEXO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número dezoito/dois mil e vinte: -------------------
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--- “Dando sequência à deliberação camarária de seis de setembro de dois mil e vinte,
tomada por unanimidade, cabe-me propor à Exma. Assembleia, para efeitos de apreciação,
nos termos das disposições conjugadas do artigo vinte e três, da alínea k) do número um,
do artigo vinte e cinco, alínea m) do número um do artigo trinta e três, dos artigos cento e
dezasseis a cento e vinte e três e cento e trinta e um, todos do Anexo I da Lei número
setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, a celebração do Contrato
Interadministrativo Específico de Delegação de Competências entre o Município de
Santarém e a Freguesia de Abrã – Obra: Reabilitação/ampliação da Escola Básica
de Abrã (telheiro e anexo), sito na rua da Igreja, freguesia de Abrã, deste concelho”.----- O senhor Paulo Chora manifestou a sua concordância com a proposta em apreço,
considerando ser o este o procedimento correto. -------------------------------------------------- Desafiou os senhores Presidentes de Junta que aquando da renegociação dos próximos
contratos interadministrativos e de delegação de competências a colocarem aquilo que são
as necessidades das freguesias. ----------------------------------------------------------------------- A senhora Patrícia Fonseca sublinhou o que tem sido a sua luta em relação à forma
como os apoios são dados às Juntas de Freguesia, referindo que, no seu entendimento, este
é o procedimento correto, fazendo referência à ata da reunião de Câmara. -------------------- Considerou que este procedimento foi feito desta forma dado que a obra é financiada
no âmbito do Portugal Vinte Vinte. ----------------------------------------------------------------- Sugeriu para que no futuro todos estes tipos de procedimentos sejam feitos através de
contratos interadministrativos. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Francisco Madeira Lopes concordou com aquilo que foi dito pelos
anteriores oradores, considerando que este contrato acarreta um conjunto de
responsabilidades para a Junta de Freguesia, que é a dona da obra, sendo que o mesmo
poderia ter sido melhor redigido, chamando a atenção para a questão do pagamento da
obra ser só no final da mesma, o que poderá causar alguns transtornos financeiros à Junta
de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara sublinhou que os apoios poderão ser feitos de mais
de uma maneira que tem a ver com a titularidade do bem. -------------------------------------

819

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 22/2017-2021
Sessão de 30 de abril de 2020

--- Salientou que o risco é o facto da Junta de Freguesia sere a dona da obra, sendo que
estas verbas estão inscritas em orçamento, referindo que enquanto presidente de Câmara
nunca teve qualquer duodécimo em atraso.--------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Contrato Interadministrativo Específico de Delegação de
Competências entre o Município de Santarém e a Freguesia de Abrã – Obra:
Reabilitação/ampliação da Escola Básica de Abrã (telheiro e anexo), nos termos da
alínea k) 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 deliberado aprovar por maioria,
com trinta e oito votos a favor, zero contra e duas abstenções. ---------------------------------- PONTO SEIS – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO
DE SANTARÉM PARA O ANO LETIVO DOIS MIL E VINTE/DOIS MIL E
VINTE E UM - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ABERTURA DO
PROCEDIMENTO

PARA

A

CONTRATAÇÃO

DE

TRANSPORTES

ESCOLARES. ----------------------------------------------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número dezanove/dois mil e vinte: ------------------ “Dando sequência à deliberação camarária de vinte de setembro de dois mil e vinte,
tomada unanimidade, cabe-me, termos das alíneas gg) e hh) do numero um do artigo trinta
e três, do Anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, na
redação dada pela Lei número sessenta e nove/dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
propor à Exma. Assembleia que aprove o Plano de Transportes Escolares do Município
de Santarém para o ano letivo dois mil e vinte/dois mil e vinte e um, que se anexa, e
conceda autorização prévia para a abertura do procedimento para a contratação de
transportes escolares”. ------------------------------------------------------------------------------- O senhor Paulo Chora referiu que deve ser negociado com a Rodoviária do Tejo novos
horários de modo a evitar que os estudantes passem demasiado tempo à espera de
transporte. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Dina Rocha aludiu que o Partido Socialista iria votar a favor desta proposta,
saudando o Conselho Municipal de Educação pelas sugestões apresentadas, face à
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necessidade de adaptar o Plano de Transportes caso haja uma segunda vaga do COVIDdezanove, salientando a necessidade de haver higienização e distanciamento nos
transportes públicos. ----------------------------------------------------------------------------------- Levantou algumas dúvidas, no seguimento da intervenção efetuada pelo senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Almoster, em relação à supressão de algumas
carreiras, querendo saber se esta questão foi prevista neste plano.------------------------------ O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a questão referida pela senhora Dina
Rocha está a ser tratada no âmbito da CIMLT que é a entidade que tutela os transportes
rodoviários nesta região, salientando que a questão dos distanciamentos e da higienização
é uma prática obrigatória. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Rui Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia de Abrã, alertou que à quarta
e sexta-feira os alunos não têm transportes para regressar às suas localidades, sendo que
alguém os têm de ir buscar ao Vale de Água. ------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a proposta relativa ao Plano de Transportes Escolares do Município de
Santarém para o ano letivo dois mil e vinte/dois mil e vinte e um - Autorização prévia
para a abertura do procedimento para a contratação de transportes escolares, nos
termos da alínea k) do numero dois 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 REVISÃO NÚMERO TRÊS AO
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTARÉM DE DOIS MIL E VINTE. ---------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número vinte e um/dois mil e vinte: ----------------- “Dando sequência à deliberação camarária de vinte e dois de abril de dois mil e vinte,
tomada por unanimidade, cabe-me propor à Exma. Assembleia a aprovação da Proposta
de Revisão número Três ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara
Municipal de Santarém de dois mil e vinte, nos termos da alínea a) do número um do
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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”. -------------- O senhor Francisco Mendes disse que ficou com a ideia de que esta revisão pretende
criar uma almofada financeira para poder enfrentar problemas no futuro com o COVID,
verificando uma redução da despesa no total de um milhão e seiscentos mil euros. Por
outro lado, verifica um aumento de despesas com a limpeza de terrenos, em cento e vinte
e oito mil euros, e com os projetos de estabilização das encostas, no montante de trezentos
e dez mil euros, o dá uma redução de quinhentos e trinta e cinco mil euros. ------------------ O senhor Paulo Chora lamentou a ausência de um documento que justifique
politicamente a presente revisão orçamental, pelo que se iria abster na votação desta
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Afonso Silveira sublinhando que o documento em apreço não traduz o
sentido das alterações ao plano pelo que a CDU se iria abster neste ponto. ------------------- O senhor Presidente da Câmara considerou que a informação é clara, esclarecendo
que revisão se prende com lançamento de concursos para a limpeza de terrenos, pessoal
no seguimento do mapa de pessoal aprovado em fevereiro último, refeições escolares,
intervenções nas Escolas de Amiais de Baixo e dos Leões e transferências para CIMLT no
âmbito do COVID. ------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às obras adiadas aludiu que a empreitada da Avenida António dos Santos, a
requalificação da Avenida Cinco de Outubro e do Largo da Alcáçova, serão lançadas em
maio, enquanto a obra relativa aos percursos confortáveis no centro histórico será lançada
em junho próximo. ------------------------------------------------------------------------------------- Após alguma troca de impressões, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de Revisão número Três ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano da Câmara Municipal de Santarém de dois mil e vinte, 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 trinta e
quatro votos a favor, zero votos contra e quatro abstenções.------------------------------------- PONTO OITO – PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA
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CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTARÉM E A EMPRESA
MUNICIPAL VIVER SANTARÉM, DESPORTO E LAZER, EM, SA, PARA O
ANO DE DOIS MIL E VINTE – RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número vinte/dois mil e vinte: ----------------------- “Dando sequência à deliberação camarária de vinte e dois de abril de dois mil e vinte,
cabe-me, nos termos do disposto no artigo cento e sessenta e quatro do Decreto-Lei
número quatro/dois mil e quinze, de sete de janeiro, conjugado com o número cinco do
artigo quarenta e sete da Lei número cinquenta/dois mil e doze, de trinta e um de agosto,
propor, à Exma. Assembleia Municipal, a retificação da cláusula oitava da minuta do
Contrato Programa de dois mil e vinte, celebrado entre a empresa municipal Viver
Santarém, Desporto e Lazer, EM, SA, e o Município de Santarém – Ratificação, que
anexo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta de adenda ao Contrato Programa de dois mil e vinte, celebrado
entre o Município de Santarém e a Empresa Municipal Viver Santarém, Desporto e
Lazer, EM, SA, para o ano de dois mil e vinte, – Ratificação, , nos termos do disposto
no artigo cento e sessenta e quatro do Decreto-Lei número quatro/dois mil e quinze, de
sete de janeiro, conjugado com o número cinco do artigo quarenta e sete da Lei número
cinquenta/dois mil e doze, de trinta e um de agosto,, tendo sido deliberado aprovar por
maioria, com trinta e dois votos a favor, um voto contra e cinco abstenções. ---------------- PONTO NOVE – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE INICIO
DO PROCEDIMENTO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL

-

ADEQUAÇÃO

AO

REGIME

EXCECIONAL

DE

REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS (RERAE). ------------------ O ponto em epígrafe foi retirado da ordem de trabalhos, a pedido do senhor Presidente
da Câmara Municipal de Santarém. ----------------------------------------------------------------- PONTO DEZ – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE “VOTOS,
MOÇÕES OU RECOMENDAÇÕES, APRESENTADAS NOS TERMOS DO
ARTIGO

QUARENTA

E

SEIS

DO
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MUNICIPAL DE SANTARÉM. ------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia informou que não foram apresentadas propostas
para serem debatidas neste ponto. ------------------------------------------------------------------- Esgotada a ordem de trabalhos, eram vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos,
quando o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão de que se lavra a
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 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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