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Minuta da Ata nº 11
Mandato 2021-2025
Data da Reunião Ordinária 30-05-2022
Início da Reunião 15.06 horas
Termo da Reunião 16.20 horas

Membros da Câmara Municipal que compareceram à Reunião:
Presidente: Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves
Vereadores: Liliana Isabel Carvalho Ramos
João Francisco Ferreira Teixeira Leite
Nuno Tiago dos Santos Russo
Nuno Ferreira da Costa Domingos
Diogo Francisco Russo Gomes
Sofia Margarida Antero dos Santos Martinho Pó
Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão
Carmen Teresa Aires Antunes Santos

Nome: Maria Irene de Sousa César Pereira Lobo (exceto na parte da ata referente
aos Loteamentos e Obras Particulares)
Cargo: Técnica de Informática
Nome: Aida Marques Silva Rodrigues Baptista (apenas na parte da ata referente
aos Loteamentos e Obras Particulares)
Cargo: Assistente Técnica
* Justificação de Faltas: Manuel António dos Santos Afonso (substituído nos termos da Lei)
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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
30-05-2022
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
DIVERSOS
De CONSTRUBYGRUPOCASAIS - Reabilitação e Construção, Lda., apresentando Plano de
Sinalização Temporária com introdução de dois sentidos de trânsito, no troço da Rua Zeferino
Silva, entre o acesso ao estaleiro da obra e a Rua da Esperança, durante o período de execução
da obra de “Construção do parque de estacionamento de superfície de apoio ao Hospital CUF –
Santarém”, sito na Rua Zeferino Silva, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste
Município - Para ratificar - Proc.º n.º 01-2021/120
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, que em 2405-2022, autorizou a introdução de dois sentidos de trânsito, no troço da Rua Zeferino Silva,
entre o acesso ao estaleiro da obra e a Rua da Esperança, durante o período de execução da
obra de “Construção do parque de estacionamento de superfície de apoio ao Hospital CUF –
Santarém”, sito na Rua Zeferino Silva, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste
Município, de acordo com as informações técnicas emitidas.
De Aquino Construções, S.A., apresentando pedido de Plano de Sinalização Temporária (PST)
com introdução de dois sentidos de trânsito, no troço da Rua Dr. Teixeira Guedes, entre o
entroncamento com a Rua Reitor Pedro Calmon e o cruzamento com a Rua Eng.º Agrónomo
António Antunes Júnior/Rua Elias Garcia, durante o período de execução da obra de demolição
de construções existentes no antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, sito na
Rua Dr. Teixeira Guedes, 22, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município Para ratificar - Proc.º n.º 35-2019/227
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, que em 2405-2022, autorizou a introdução de dois sentidos de trânsito, no troço da Rua Dr. Teixeira
Guedes, entre o entroncamento com a Rua Reitor Pedro Calmon e o cruzamento com a Rua
Eng.º Agrónomo António Antunes Júnior/Rua Elias Garcia, durante o período de execução da
obra de demolição de construções existentes no antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Santarém, sito na Rua Dr. Teixeira Guedes, 22, na União de Freguesias da Cidade de Santarém,
deste Município, de acordo com as informações técnicas emitidas.
De Grupo Frazão, SA, solicitando o encerramento da exploração de pedreira de calçada
denominada Cabeço da Ladeira, com o número de ordem nacional 5871, pertencente a Miguel
Filipe Lopes Louro, na Freguesia de Alcanede, deste Município. - Proc.º n.º 38-2008/27
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o encerramento da exploração de pedreira de
calçada denominada Cabeço da Ladeira, com o número de ordem nacional 5871, pertencente a
Miguel Filipe Lopes Louro, na Freguesia de Alcanede, deste Município, de acordo com as
informações técnicas emitidas.

2 / 11

Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 30 de maio de 2022
Mandato 2021-2025

De Amadeu dos Santos Canuto, solicitando o encerramento da exploração de pedreira de
calçada denominada Vale do Zambujeiro n. º 5, com o número de ordem nacional 6134,
pertencente à firma Calcicubo – Extração e Comércio de Pedra, Lda., na Freguesia de
Alcanede, deste Município. - Proc.º n.º 38-2008/74
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o encerramento da exploração de pedreira de
calçada denominada Vale do Zambujeiro n. º 5, com o número de ordem nacional 6134,
pertencente à firma Calcicubo – Extração e Comércio de Pedra, Lda., na Freguesia de
Alcanede, deste Município, de acordo com as informações técnicas emitidas.
De Grupo Frazão, SA, solicitando o encerramento da exploração de pedreira de calçada
denominada Cabeço da Ladeira n. º 14, com o número de ordem nacional 6225, pertencente à
firma Calcicubo – Extração e Comércio de Pedra, Lda., na Freguesia de Alcanede, deste
Município. - Proc.º n.º 38-2008/148
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o encerramento da exploração de pedreira de
calçada denominada Cabeço da Ladeira n. º 14, com o número de ordem nacional 6225,
pertencente à firma Calcicubo – Extração e Comércio de Pedra, Lda., na Freguesia de
Alcanede, deste Município, de acordo com as informações técnicas emitidas.

INFORMAÇÕES PRÉVIAS
De Maria João Canhoto Gonçalves da Silva Barbini, apresentando pedido de declaração de que
se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior deliberação do
Executivo Municipal em 11/01/2021, para edificação de habitação unifamiliar, de muro e de
piscina, a erigir na Ponte Nova, na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, deste
município. - Proc.º n.º 08-2020/24
A Câmara deliberou por unanimidade, manter os pressupostos de facto e de direito que
levaram à anterior deliberação do Executivo Municipal em 11/01/2021, para edificação de
habitação unifamiliar, de muro e de piscina, a erigir na Ponte Nova, na União de Freguesias de
Casével e Vaqueiros, deste município, de acordo com as informações técnicas emitidas.

CERTIDÕES E DECLARAÇÕES
De Gabriel Brites Xavier, apresentando pedido de pronuncia sobre o exercício do direito de
preferência, referente à fração “L”, para habitação, pelo valor de 79.500,00 €, que se
encontra onerado por um direito de superfície constituído pelo prazo de 70 anos com início
em 03 de outubro de 1983, localizada na Travessa do Mergulhão, nº 6 RC Esq., na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município.
Proc.º n.º 06-2022/271
A Câmara deliberou por unanimidade, não exercer o direito de preferência na transmissão da
fração “L”, para habitação, pelo valor de 79.500,00 €, que se encontra onerado por um direito
de superfície constituído pelo prazo de 70 anos com início em 03 de outubro de 1983,
localizada na Travessa do Mergulhão, nº 6 RC Esq., na União de Freguesias da Cidade de
Santarém, deste Município, de acordo com as informações técnicas emitidas.
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De Pedro Miguel Madeira dos Santos, apresentando pedido de pronuncia sobre o exercício do
direito de preferência, referente à fração “I”, para habitação, pelo valor de 85.000,00 €, que
se encontra onerado por um direito de superfície constituído pelo prazo de 70 anos com início
em 23 de dezembro de 1986, localizada na Praceta Augusto Brás Ruivo, n.º2, 3.º Drt., na
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município. – Ratificação - Proc.º n.º 062022/437
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 25-052022, que não exerceu o direito de preferência na transmissão da fração “I”, para habitação,
pelo valor de 85.000,00 €, que se encontra onerado por um direito de superfície constituído
pelo prazo de 70 anos com início em 23 de dezembro de 1986, localizada na Praceta Augusto
Brás Ruivo, n.º2, 3.º Drt., na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, de
acordo com as informações técnicas emitidas.
De Maria Elisabete Pereira Lima Batista, apresentando pedido de pronuncia sobre o exercício
do direito de preferência, referente à fração “C”, para habitação, pelo valor de 70.000,00 €,
que se encontra onerado por um direito de superfície constituído pelo prazo de 70 anos com
início em 21 de fevereiro de 1985, localizada na Praceta Professor Dr. Francisco Luz Rebelo
Gonçalves, n.º12 – R/ch Esq., na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município.
Proc.º n.º 06-2022-424
A Câmara deliberou por unanimidade, não exercer o direito de preferência na transmissão da
fração “C”, para habitação, pelo valor de 70.000,00 €, que se encontra onerado por um direito
de superfície constituído pelo prazo de 70 anos com início em 21 de fevereiro de 1985,
localizada na Praceta Professor Dr. Francisco Luz Rebelo Gonçalves, n.º12 – R/ch Esq., na
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município.

LICENCIAMENTOS DIVERSOS
De Associação Cultural e Desportiva de Casais da Charneca, solicitando a isenção do
pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do
evento denominado “Festa anual da ascensão”, a realizar na Rua Nossa Senhora da Ascensão Casais da Charneca, na Freguesia de Alcanede, deste Município, a que corresponde o valor de
338,60€, nos dias 26 a 29-05-2022. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2022/26
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2305-2022, isentou a Associação Cultural e Desportiva de Casais da Charneca, do pagamento de
taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento
denominado “Festa anual da ascensão”, a realizar na Rua Nossa Senhora da Ascensão - Casais
da Charneca, na Freguesia de Alcanede, deste Município, a que corresponde o valor de
338,60€, nos dias solicitados.
De Clube de Atividades de Ar Livre e Desportivas do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira,
solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de
ruído, para a realização do evento denominado “Festa de Final de Ano Letivo”, a realizar na
Rua Dra. Maria Inês Schaller Dias – Liceu Sá da Bandeira – S. Bento - Santarém, na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de 169,30€,
nos dias 17 e 18-06-2022. - Proc.º n.º 12-2022/29
4 / 11

Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 30 de maio de 2022
Mandato 2021-2025

A Câmara deliberou por unanimidade, isentar o Clube de Atividades de Ar Livre e Desportivas
do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira do pagamento de taxas inerentes ao pedido de
emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “Festa de Final de Ano
Letivo”, a realizar na Rua Dra. Maria Inês Schaller Dias – Liceu Sá da Bandeira – S. Bento Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde
o valor de 169,30€, nos dias solicitados.
De Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, solicitando a isenção do pagamento das
taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento
denominado “festa dedicada aos anos 2000 com DJ”, a realizar em Romeira, na Rua Professor
Artur do Carmo, na União de Freguesias da Romeira e Várzea, deste Município, a que
corresponde o valor de 169,30€, nos dias 14 e 15-05-2022. – Ratificação - Proc.º n.º 122022/30
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 1805-2022, isentou a Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, do pagamento de taxas
inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado
“festa dedicada aos anos 2000 com DJ”, a realizar em Romeira, na Rua Professor Artur do
Carmo, na União de Freguesias da Romeira e Várzea, deste Município, a que corresponde o
valor de 169,30€, nos dias solicitados.
De Associação de Festas Os Amigos da Moita, solicitando a isenção do pagamento das taxas
inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado
“Festa dos Amigos da Moita”, a realizar em Moita - Pernes, na Freguesia de Pernes, deste
Município, a que corresponde o valor de 338,60€, nos dias 27 a 30-05-2022. – Ratificação Proc.º n. º12-2022/31
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2305-2022, isentou a Associação de Festas Os Amigos da Moita, do pagamento de taxas
inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado
“Festa dos Amigos da Moita”, a realizar em Moita - Pernes, na Freguesia de Pernes, deste
Município, a que corresponde o valor de 338,60€, nos dias solicitados.
De Pace.Makers Runnig Club, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao
pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “Prova de Trail
Running e Caminhada”, a realizar junto ao Convento de S. Francisco, Jardim da República, na
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de
84,65€, no dia 08-05-2022– Ratificação - Proc.º n. º 12-2022/32
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 1105-2022, isentou os Pace.Makers Runnig Club, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de
emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “Prova de Trail Running e
Caminhada”, a realizar junto ao Convento de S. Francisco, Jardim da República, na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de 84,65€, no
dia solicitado.
De Grupo Motard “Poeras”, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido
de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “Almoço de
Convívio”, a realizar em Tremês, na União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês, deste
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Município, a que corresponde o valor de 169,30€, nos dias 07 e 08-05-2022. – Ratificação Proc.º n. º 12-2022/33
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 1105-2022, isentou o Grupo Motard “Poeras”, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de
emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “Almoço de Convívio”, a
realizar em Tremês, na União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês, deste Município, a que
corresponde o valor de 169,30€, nos dias solicitados.
De Centro de Convívio, Cultura e Desporto de Mata do Rei, solicitando a isenção do pagamento
das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento
denominado “Festa populares de S. José e Nª. Sra. da Luz”, a realizar em Mata do Rei Alcanede, na Freguesia de Alcanede, deste Município, a que corresponde o valor de 338,60€,
nos dias 24 a 27-06-2022. - Proc.º n.º 12-2022/35
A Câmara deliberou por unanimidade, isentar o Centro de Convívio, Cultura e Desporto de Mata
do Rei, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a
realização do evento denominado “Festa populares de S. José e Nª. Sra. da Luz”, a realizar em
Mata do Rei - Alcanede, na Freguesia de Alcanede, deste Município, a que corresponde o valor
de 338,60€, nos dias solicitados.
De Club de Santarém, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de
emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “jantar”, a realizar na
Rua Miguel Bombarda, 20 – 1º esq. - Santarém, na União de Freguesias da Cidade de
Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de 169,30€, nos dias 21 a 22-05-2022.
– Ratificação - Proc.º n.º 12-2022/36
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2405-2022, isentou o Club de Santarém, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de emissão
de licença de ruído, para a realização do evento denominado “jantar”, a realizar na Rua Miguel
Bombarda, 20 – 1º esq. - Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste
Município, a que corresponde o valor de 169,30€, nos dias solicitados.
De Rancho Folclórico do Vale de Santarém, solicitando a isenção do pagamento das taxas
inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado
“66º aniversário do Rancho Folclórico”, a realizar Rua Francisco Lima Monteiro, 62 – Vale de
Santarém, na Freguesia de Vale de Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de
169,30€, nos dias 21 a 22-05-2022. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2022/38
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2405-2022, isentou o Rancho Folclórico do Vale de Santarém, do pagamento de taxas inerentes
ao pedido de emissão de licença de ruído, para a realização do evento denominado “66º
aniversário do Rancho Folclórico”, a realizar Rua Francisco Lima Monteiro, 62 – Vale de
Santarém, na Freguesia de Vale de Santarém, deste Município, a que corresponde o valor de
169,30€, nos dias solicitados.
De Associação Estudantes Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, solicitando a
isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a
realização do evento denominado “Atuação de Tunas”, a realizar junto ao Convento de São
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Francisco - Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que
corresponde o valor de 84,65€, no dia 20-05-2022. – Ratificação - Proc.º n. º 12-2022/40
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2405-2022, isentou a Associação Estudantes Escola Superior de Gestão e Tecnologia de
Santarém, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a
realização do evento denominado “Atuação de Tunas”, a realizar junto ao Convento de São
Francisco - Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que
corresponde o valor de 84,65€, no dia solicitado.
De Associação Estudantes Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, solicitando a
isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a
realização do evento denominado “Atuação de Tunas”, a realizar na Quinta do Galinheiro Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde
o valor de 169,30€, nos dias 21 e 22-05-2022. – Ratificação - Proc.º n. º 12-2022/42
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, que em 2405-2022, isentou a Associação Estudantes Escola Superior de Gestão e Tecnologia de
Santarém, do pagamento de taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído, para a
realização do evento denominado “Atuação de Tunas”, a realizar na Quinta do Galinheiro Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município, a que corresponde
o valor de 169,30€, nos dias solicitados.

OUTRAS DELIBERAÇÕES
Início do Procedimento Modificação do Regulamento da Biblioteca Municipal de Santarém
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o início do procedimento de modificação do
Regulamento da Biblioteca Municipal do Município de Santarém, com promoção da sua
publicitação na Internet, no sítio institucional do Município, através de Aviso com os
normativos legais mencionados na informação da Divisão Jurídica.
Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Santarém e a Associação Comercial
Empresarial e Serviços dos Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e
Chamusca (ACES), no âmbito da candidatura a apresentar ao programa "Bairros Comerciais
Digitais"
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do Protocolo de Cooperação a
celebrar entre o Município de Santarém e a Associação Comercial Empresarial e Serviços dos
Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca (ACES), no âmbito
da candidatura a apresentar ao programa "Bairros Comerciais Digitais" bem como mandatar o
senhor Presidente para a assinatura do mesmo, em conformidade com o explanado na
informação da Divisão Jurídica.
Ocupação de Espaço Público - Associação Cultural e Desportiva de Casais da Charneca - Festa
Anual da Ascensão - Pedido de isenção de pagamento de taxas
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A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Cultural e Desportiva de Casais da
Charneca do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de cento e cinquenta
e seis euros e vinte e cinco cêntimos, pela realização da “Festa anual da Ascensão”, em Casais
da Charneca, no período de vinte e seis a trinta do corrente mês, de harmonia com o proposto
pela Secção de Receitas.
Ocupação de Espaço Público - Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de
Santarém - Queima das Fitas dos Estudantes Finalistas - Pedido de isenção de pagamento de
taxas
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação de Estudantes da Escola Superior
de Saúde de Santarém do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de trinta
e um euros e vinte e cinco cêntimos, referente à realização do evento “Queima das Fitas” dos
estudantes finalistas daquela escola, que ocorreu no passado dia um do corrente mês, no
Largo do Seminário, nesta cidade, nos termos do disposto na informação da Secção de
Receitas.
Ocupação de Espaço Público - Associação 100 Limites Lamacenos - 4º Passeio Turístico
Todo-o-Terreno, na freguesia de Abrã - Pedido de isenção de pagamento de taxas
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação 100 Limites Lamacentos do
pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de cinquenta e dois euros e
sessenta cêntimos, pela realização do evento “Quarto Passeio Turístico Todo-o-Terreno”, no
passado dia oito do corrente mês, na freguesia de Abrã, deste Concelho, em conformidade com
o preconizado na informação da Secção de Receitas.
Ocupação de Espaço Público - Real Irmandade do Santíssimo Milagre de Santarém - Pedido de
isenção de pagamento de taxas
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Real Irmandade do Santíssimo Milagre do
pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de trinta e um euros e vinte e
cinco cêntimos, referente à realização da Procissão do Santíssimo Milagre, nesta cidade, no
passado dia vinte e quatro do corrente mês, nos termos propostos na informação da Secção de
Receitas.
Ocupação de Espaço Público - Liga Portuguesa contra o Cancro - Unidade móvel de rastreio do
cancro da mama, no Jardim da Liberdade. Pedido de isenção de pagamento de taxas
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo
Regional do Sul do pagamento do valor de oitocentos e oito euros e cinquenta cêntimos
referente à taxa de ocupação do espaço público, entre os dias vinte e três do corrente mês e
vinte e quatro de junho próximo, com uma viatura para a realização do rastreio de cancro
mamário, em conformidade com o exposto na informação da Secção de Receitas.
Refeições Escolares - Proposta de pagamento faseado de montante em dívida - Processo nº
2021/350.30.001/103
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de pagamento faseado do montante em
dívida de trezentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos, referente a refeições
escolares, de aluno do Jardim de Infância do Choupal, solicitado pela encarregada de educação
identificada no Processo nº 2021/350.30.001/103 proposto pela Secção de Receitas.
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Proposta de Apoio Financeiro ao Conservatório de Música de Santarém - Concerto Tributo a
Carlos Paião
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Conservatório de Música de Santarém um
apoio financeiro no montante total de setecentos e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos
para ajuda no pagamento do serviço de som e imagem do Concerto de Tributo a Carlos Paião,
que teve lugar no passado dia trinta do mês findo, no Convento de São Francisco, de harmonia
com o proposto na informação da Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo.
Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC) 2022 - Apresentação de
Ata, com proposta do Júri e Lista de Avaliação de Projetos Permanentes, Pontuais e Festivais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da Ata com proposta de decisão do júri
bem como a Lista dos Projetos Permanentes e dos Projetos Pontuais e Festivais selecionados,
com a indicação do montante e natureza dos apoios a conceder às diferentes candidaturas
apresentadas no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais (PAAAC)
nos termos do disposto na informação da Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo.
Cessação do Contrato de Arrendamento Apoiado por renúncia - Habitação TAX Nº 289 - Bairro
Suíço
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o início do procedimento de cessação do
contrato de arrendamento apoiado por renúncia celebrado com o arrendatário da habitação
número duzentos e oitenta e nove, sita no Bairro Suíço, na União de Freguesias da cidade de
Santarém pelos motivos expendidos na informação da Divisão de Ação Social e Saúde.
Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida na Avenida dos Combatentes
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da Divisão de Planeamento e
Projetos de atribuição de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
de uso universal e a respetiva colocação de sinalização vertical, na Avenida dos Combatentes,
em conformidade com o respetivo Plano de Sinalização apresentado.
Apoio Financeiro à organização do Concurso de Vinhos de Portugal – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de seis mil
duzentos e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos à Comissão Organizadora do
Concurso de Vinhos de Portugal, nos termos do exposto na informação do Gabinete do senhor
Vereador Nuno Russo.

TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Ofício nº 58 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por maioria em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 do Relatório de Gestão
e Mapas da Prestação de Contas e Balanço Social do Município de Santarém referente ao Ano
de 2021
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A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 59 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por maioria em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022, da Proposta de
Aplicação do Resultado Líquido de 2021
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 60 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por maioria em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 da Proposta de Revisão
número dois ao Orçamento às Grandes Opções do Plano de 2022
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 61 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade, em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 da
Descentralização de Competências - Concretização da Descentralização de Competências dos
Municípios para os Órgãos das Freguesias - Proposta da Câmara Municipal de Santarém nos
Termos dos números três e quatro do Artigo Segundo do Decreto-Lei número cinquenta e
sete/dois mil e dezanove de trinta de abril
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 62 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade, em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022, da
Descentralização de Competências do Município para os Órgãos das Freguesias - Aprovação
das Minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências (CIA) e dos
Contratos de Transferência de Competências e Autos de Recursos (AT)
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 63 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 da Proposta de
Apoios Financeiros às Freguesias (Obras Municipais)
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 64 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 da Proposta de
Apoios Financeiros às Freguesias
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 65 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 da Execução do
Contrato Interadministrativo Específico de Delegação de Competências celebrado entre o
Município de Santarém e a União de Freguesias da Cidade de Santarém (Obra:
"Requalificação/Beneficiação da Rua São Pedro")
A Câmara tomou conhecimento.
Ofício nº 66 de 06/05/2022, da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da
aprovação por unanimidade em Sessão Ordinária, realizada em 29/04/2022 do Contrato
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Interadministrativo Específico de Delegação de Competências entre o Município de Santarém e
a Freguesia de Abitureiras (Obra: Requalificação de Rua Diguerra e parte da Rua da Azinheira
(EM5 591) na Localidade de Joaninho)
A Câmara tomou conhecimento.
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