ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 24/2017–2021
Sessão de 27 de julho de 2020

--- SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

DE

SANTARÉM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas e
cinquenta e cinco minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, por
videoconferência, devido à atual situação de pandemia, 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: --------------------------------------------------- Ponto Único − APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA CONTAS
CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – EXERCÍCIO DE DOIS MIL E
DEZANOVE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------- André Filipe Arraia Gomes. ---------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel da Silva Matos. ------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Segundo Nestal. ------------------------------------------------------------------ Cristina Maria Milhano Pintão de Campos. ---------------------------------------------------- Dina Maria Gomes Rocha. ------------------------------------------------------------------------ Francisco António Madeira Mendes. ------------------------------------------------------------ José Manuel Augusto de Magalhães. ------------------------------------------------------------ Luís Manuel da Graça Batista. ------------------------------------------------------------------- Luís Maria Severino Arrais. ---------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Montez Taborda. -------------------------------------------------------------------- Luísa Maria Teixeira Gonçalves Barbosa. ---------------------------------------------------891
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--- Manuel António dos Santos Afonso. ------------------------------------------------------------ Manuel Armando Gomes. ------------------------------------------------------------------------- Nuno Miguel Cardigos Afonso Antunes Fernandes. ------------------------------------------ Nuno Miguel Freire Gameiro Castelbranco. --------------------------------------------------- Patrícia Carla Bonança de Mattamouros Resende Fonseca de Oliveira. ------------------- Pedro Nuno Filipe Venceslau Coimbra. -------------------------------------------------------- Raquel Inês Marques Fernandes. ----------------------------------------------------------------- Sandra Isabel Bernardes Coelho. ----------------------------------------------------------------- Vítor Manuel de Carvalho Franco
--- Presidentes de Junta: ----------------------------------------------------------------------------- António Manuel da Silva Branco (Abitureiras). ----------------------------------------------- Paula Sofia da Costa Cruz (em representação do Presidente da Junta de Freguesia de
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 (Gançaria). ------------------------------------------------------------ Marcelo Ferreira Morgado (Moçarria). --------------------------------------------------------- Luís Emílio Rodrigues Duarte (Pernes). -------------------------------------------------------- José João Delgado Pedro (Póvoa da Isenta). --------------------------------------------------- Manuel João Heitor Custódio (Vale de Santarém). -------------------------------------------- Luís Manuel Madeira Mena Esteves (UF Azoia de Cima e Tremês). ---------------------- Miguel Ângelo Rosário Tomás (UF de Casével e Vaqueiros). ------------------------------ Carlos António Marçal (UF da Cidade de Santarém). ---------------------------------------- Ricardo Luís da Costa (UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira). ---------------------- Faltas Justificadas: ------------------------------------------------------------------------------- Inês de Almeida Mendes. ----------------------------------------------------------------------892
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--- José Francisco Pereira Gandarez. ---------------------------------------------------------------- Guida Isabel Finote Henriques Botequim da Gaga (UF Achete, Azoia de Baixo e Póvoa
de Santarém). ------------------------------------------------------------------------------------------- Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço (UF Romeira e Várzea). ---------------------------- Solicitaram a substituição nos termos da Lei e do Regimento: -------------------------- Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes. ---------------------------------------------------- Saúl do Amaral Cordeiro Batista. ---------------------------------------------------------------- Executivo Municipal ----------------------------------------------------------------------------- Presenças: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves. --------------------------------------------------------- Nuno Rafael Marona de Carvalho Serra. ------------------------------------------------------- José Augusto Alves dos Santos.------------------------------------------------------------------ Maria Inês Leiria Barroso. ------------------------------------------------------------------------ Virgínia Maria Ramos Carrondo Mena Esteves. ---------------------------------------------- Sofia Margarida Antero dos Santos Martinho Pó. --------------------------------------------- Cristina Margarida Gomes Casanova Pereira Martins. ------------------------------------Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Pedro de Sousa Barreiro. --------------------------------------------------------------------- Ricardo Gonçalves dos Santos Rato. ------------------------------------------------------------ Confirmada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia declarou
aberta a sessão, dando conhecimento de que o senhor Paulo Filipe Fernandes Ferreira
Chora, eleito pela lista do Bloco de Esquerda, solicitou a suspensão do mandato até trinta
e um de janeiro de dois mil e vinte e um, verificando a identidade e legitimidade do senhor
Vítor Manuel de Carvalho Franco que tomou posse em sua substituição. --------------------- De seguida, informou que por se tratar de uma sessão extraordinária não haveria lugar
ao Período de Antes da Ordem do Dia, dando início aos trabalhos com o PONTO ÚNICO
– PROPOSTA CONTAS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM –
EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZANOVE. ------------------------------------------------- Pela Câmara foi presente a proposta número trinta e cinco/dois mil e vinte: -----------893
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--- “Dando sequência à deliberação camarária, tomada, por maioria, com cinco votos
favoráveis dos senhores Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata e quatro
abstenções dos senhores Vereadores do Partido Socialista, em vinte de julho de dois mil e
vinte, cabe-me propor à Exma. Assembleia a aprovação do Relatório de Gestão
Consolidado do Município de Santarém referente ao exercício de dois mil e dezanove
nos termos do disposto no número dois do artigo setenta e seis, da Lei número setenta e
três/dois mil e treze, de três de setembro”. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara fez a apresentação das contas consolidadas, referindo
que foi aplicado o método da consolidação total, sendo que o resultado líquido foi de três
milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil euros. A dívida de longo prazo teve uma
diminuição de cinco milhões de euros, enquanto a dívida de curto prazo teve uma redução
de novecentos mil euros. A autonomia financeira aumentou dois por cento, referindo que
a dívida do consolidado é de sessenta e três milhões de euros. ---------------------------------- Concluiu, salientando que para o próximo ano as contas não estarão assim em virtude
das dificuldades que estamos a atravessar. --------------------------------------------------------- O senhor Luís Batista referiu que se verifica uma diminuição da dívida, ainda que o
passivo total seja de cento e vinte e oito milhões de euros, apresentando um ativo líquido
de duzentos e sessenta e sete milhões e quinhentos mil euros. ---------------------------------- Salientou que em termos orçamentais existe uma alteração significativa que tem a ver
com o empréstimo para liquidação do PAEL. ------------------------------------------------------ Considerou bastante esclarecedor o documento apresentado em relação ao impacto
financeiro provocado pelo Covid-19 que apresenta uma despesa de setecentos e trinta e
cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aludiu quanto à Certificação Legal das Contas que se mantêm as mesmas reservas
apresentadas pelo Revisor Oficial de Contas as quais têm a ver com a negociação com a
ESTAMO, salientando que não ficou satisfeito com a explicação dada pelo senhor
Presidente da Câmara, na reunião de câmara sobre esta matéria, apelando para que esta
questão seja resolvida de uma vez por todas. ------------------------------------------------------ O senhor Afonso Silveira aludiu que as contas consolidadas são o confirmar do
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relatório e contas, sendo que nos últimos anos houve uma manutenção dos custos correntes
em torno dos quarenta e sete milhões de euros, tendo havido uma redução de proveitos na
ordem dos três milhões de euros. -------------------------------------------------------------------- Salientou que para o presente ano, em face dos acontecimentos, prevê-se uma redução
dos proveitos e um aumento dos custos, pelo que terá de haver uma boa gestão do
executivo para que no final do ano possamos ter umas contas em linha com aquilo que tem
vindo a ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou que as reservas do Auditor do Externo são as mesmas que já vem
mencionadas há alguns anos e que têm a ver com a avaliação de património e a inclusão
da EPC e o Presídio Militar nas contas. ------------------------------------------------------------- Destacou que a bancada da CDU irá abster-se na votação destas contas porque apesar
de concordar com as mesmas não concorda com a política que levou ao relatório final. ---- O senhor Vítor Franco afirmou que este executivo não tem uma linha estratégica,
dando como exemplo a cidade voltada de costas para o rio Tejo. ------------------------------- O relatório consolidado é um espelho da fragilidade de uma linha política,
considerando que política do PSD é privatizar serviços e atividades municipais. O senhor
Presidente da Câmara tem como objetivo o aproveitamento dos fundos comunitários,
sendo que o Bloco de Esquerda quer aproveitar esses fundos em coerência com uma linha
de rumo. Chegou-se ao momento em que é preciso refletir sobre o envolvimento
empresarial que o município necessita e quais dos seus objetivos, sendo que esta reflexão
precisa de ser feita em três abordagens políticas: -------------------------------------------------- Primeiro – empresas fora do perímetro de consolidação, qual a necessidade do
município e como é que estas empresas interagem com a necessidade atual, que objetivos
se enquadram no objetivo do município. ----------------------------------------------------------- Segundo – empresas dentro do perímetro de consolidação qual o balanço que se pode
fazer sobre a atividade de cada uma delas, quais as necessidades do município, como é que
elas interagem e como é que as suas políticas podem ser auditadas pela Assembleia
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Terceiro – política de ambiente resíduos e Resitejo quais são as prioridades ambientais
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no que diz respeito aos resíduos sólidos e quais as prioridades e objetivos de futuro. ------- Sugeriu a realização de uma Assembleia extraordinária temática para debater os
aspetos aqui colocados, que se prendem com o envolvimento empresarial que o município
necessita e quais os seus objetivos. ------------------------------------------------------------------ Concluiu, salientando que o seu sentido de voto será a abstenção. ------------------------- A senhora Patrícia Fonseca referiu, relativamente à Escola Prática de Cavalaria, que
percebe que o senhor Presidente da Câmara não concorde com o valor deste imóvel, mas
entre não pagar nada a pagar pelo menos o valor que entende que é justo vai um grande
passo, questionando até que ponto, no futuro, não nos cairá em cima uma enorme fatura
de juros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao facto das contas do município no próximo ano não serem positivas devido
à redução das receitas e ao aumento das despesas provocadas pelo Covid-19, alertou para
a realização de investimentos através de fundos comunitários e financiamentos que não
contam para o endividamento do município, referindo que se iria abster na votação desta
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara sublinhou a redução do passivo assim como o
aumento do ativo, salientando que em virtude de uma alteração contabilística que decorre
da lei houve um aumento do passivo em vinte milhões de euros. ------------------------------- Destacou que os custos com a Covid-19, neste momento, são muito superiores àqueles
que estão refletidos no documento distribuído. ---------------------------------------------------- Prestou alguns esclarecimentos em relação à ESTAMO, sublinhando que já chegou a
um entendimento com uma secretária de estado, acrescentando que os juros têm vindo a
ser pagos. Disse estranhar que o Tribunal de Contas tenha visado uma compra de dezasseis
milhões de euros, quando o município tinha uma dívida de oitenta e cinco milhões de
contos. Clarificou que a EPC está refletida nas contas do município. -------------------------- Referiu que nos custos também está refletida a progressão de carreiras e o PREVPAP.
--- Realçou que as retenções de IMT estão a prejudicar as receitas dos municípios,
referindo que a portaria que deveria ter saído em janeiro e que colocava uma clausula
travão nestas retenções ainda não foi assinada. -------------------------------------------------896
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--- Referiu que o deputado Vítor Franco vem falar de estratégia, como falam muito dão a
entender que tem estratégia. Relativamente à Linha do Norte e ao rio Tejo referiu que teve
reuniões com o Conselho de Obras públicas e com o senhor Ministro para abordar estas
matérias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à questão empresarial entre o privado e o público, referiu que é feita
a análise custo / benefício para ver o que é mais vantajoso para o município. Quanto ao
envolvimento empresarial esclareceu que o município canaliza cerca de dez por cento do
orçamento para investimento, destacando que as despesas com o pessoal e o serviço da
dívida absorvem cerca de cinquenta por cento do orçamento do município. ------------------ Sublinhou que a questão dos resíduos é uma matéria que o preocupa tendo em conta os
aumentos sucessivos do preço da tonelada depositada em aterro, salientando que a TGR
no próximo ano irá aumentar de onze euros para vinte e dois euros. --------------------------- Aludiu que efetivamente iremos ter menos receita e mais despesa, mas não podemos
deixar de executar os fundos comunitários sob pena de os perder, considerando que o
investimento nesta altura é muito importante para ajudar a manter a economia e assegurar
postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Carlos Nestal recordou que, na altura, os vereadores do PS votaram contra a
aquisição dos imóveis à ESTAMO, solicitando esclarecimentos em relação ao visto do
Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vítor Franco referiu que o Bloco de Esquerda não quer dar lições de
democracia a ninguém, salientando em relação à falta de dinheiro para investimento que
o PSD só tem de se queixar de si próprio, manifestando que o Bloco de Esquerda está
disponível para debater. ------------------------------------------------------------------------------- O senhor Afonso Silveira clarificou em relação à ESTAMO que mesmo com a redução
do valor a pagar pelos imóveis, o seu pagamento vai ser bem mais nefasto do que se os
estivéssemos a pagar desde o início, referindo que não compreende a afirmação do senhor
Presidente da Câmara em relação ao visto do Tribunal de Contas. ----------------------------- O senhor João Neves, Presidente da Junta de Freguesia de Almoster, recordou que na
Assembleia Municipal a aquisição da EPC foi aprovada por unanimidade e aclamação. 897
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--- O senhor Carlos Nestal clarificou que na altura o executivo do PSD votou
favoravelmente enquanto os vereadores do PS votaram contra. --------------------------------- O senhor Presidente da Câmara referiu em relação ao Tribunal de Contas que
estranhou o visto tendo em conta a situação financeira do município na altura. -------------- Salientou relativamente ao envolvimento empresarial que está claro nos estatutos quais
são as funções das empresas municipais e mesmo das outras em que o município tem
participação no capital social. ------------------------------------------------------------------------ Sublinhou que o investimento na educação é muito importante para o funcionamento
das escolas, porque sem este investimento não era possível as escolas estarem a funcionar.
--- Após a apreciação deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia submeteu a
votação a Proposta Contas Consolidadas do Município de Santarém – Exercício de
dois mil e dezanove, nos termos do número dois do artigo setenta e seis da Lei número
setenta e três/dois mil e treze, de três de setembro, tendo sido deliberado aprovar por
maioria, com dezanove votos a favor, um voto contra e dezanove abstenções. -------------- Tendo em conta a urgência deste assunto e o preceituado no número três, do artigo
cinquenta e sete, do Anexo I, à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, foi a presente deliberação aprovada em minuta a fim de produzir efeitos
imediatos.------------------------------------------------------------------------------------------------ Concluídos os trabalhos o senhor Presidente da Assembleia informou não ter havido
inscrições para o Período de Intervenção do Público. --------------------------------------------- Eram vinte e uma horas e cinquenta minutos, quando foi dada 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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