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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA ----------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram nove horas e trinta minutos e
perguntou aos senhores Vereadores se já tinham tomado conhecimento da acta da reunião
anterior, oportunamente distribuída e porque todos responderam afirmativamente foi
dispensada a sua leitura, nos termos do artigo quarto, do Decreto-Lei número quarenta e
cinco mil trezentos e sessenta e dois, de vinte e um de Novembro de mil novecentos e
sessenta e três. Submetida seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES -------------------------- A) INFORMAÇÕES PRÉVIAS----------------------------------------------------------------- VIABILIDADES SUSCEPTÍVEIS DE DEFERIMENTO, NAS CONDIÇÕES
EXPRESSAS NOS RESPECTIVOS PARECERES TÉCNICOS ---------------------------- De ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, residente na Rua Cidade D’Agem,
pavilhão número três, Jardim de Cima, freguesia de Salvador, nesta Cidade, solicitando
reapreciação do pedido de informação prévia para recuperação de duas moradias antigas,
destinadas a lar de idosos, sitas na Portela das Padeiras, na mesma freguesia. ------------------ Esta pretensão foi presente em reunião camarária realizada em trinta de Março do
corrente ano, tendo sido inviabilizada. ---------------------------------------------------------------- Novamente apreciada a pretensão a Divisão de Gestão Urbanística, informou o
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- “Mantém-se a pretensão de adaptação de construções existentes, para instalação de
Lar de Idosos; -------------------------------------------------------------------------------------------- A pretensão agora apresentada, prevê apenas a recuperação das construções, não
implicando aumento de área construída;------------------------------------------------------------- Assim, e de acordo com o ponto seis do extracto da acta da reunião atrás citada a
pretensão poderá ser viável de acordo com as condições expressas no referido ponto
seis.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação da reunião atrás citada e
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informar que é viável a pretensão em face da informação técnica prestada. ------------------- B) LOTEAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------- De LARDAC – GESTÃO IMOBILIÁRIA, LIMITADA, com sede na Rua
Almirante Barroso, número cinquenta e seis, Município de Lisboa, apresentando estudo
de loteamento para uma propriedade sita no lugar de Graínho, freguesia de Várzea, deste
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, informou o seguinte: ------------------------ “Os elementos em apreço dizem respeito à proposta corrigida (segunda solução),
reclamada em anterior informação técnica de trinta e um de Janeiro do corrente ano,
referente a uma operação de urbanização a levar a efeito em área classificada pelo
Plano Municipal de Ordenamento do Território em vigor para o Concelho de Santarém
como Zona de Povoamento Disperso e Estrutura (ponto dois do artigo cinquenta e
quatro do Regulamento do Plano Director Municipal). ------------------------------------------ Importa referir que a área de intervenção integra-se na zona de intervenção do
Plano de Pormenor de Casais do Mocho.----------------------------------------------------------- Tendo em consideração o acima exposto, julgo de tecer as seguinte considerações: ---- Um – O desenho da solução urbanística proposta corresponde, quase integralmente,
ao previsto no estudo do Plano de Pormenor anteriormente acima referido,
aproximando-se assim da filosofia de intervenção preconizada por este instrumento de
planeamento (avançado estado de desenvolvimento, ainda não ratificado). A este
respeito é meu entendimento que a solução proposta é exequível e permite melhor
desempenho funcional da estrutura viária a realizar, (espaço de estacionamento
afastado de arruamento com relativa importância na hierarquia da estrutura viária a
realizar) pelo que a mesma deverá ser contemplada na solução final do Plano de
Pormenor a concluir. ---------------------------------------------------------------------------------- Dois – A proposta cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos nos artigo
cinquenta e quatro (ponto dois); artigo cinquenta e cinco (excepto dimensionamento de
cedência para espaços verdes de utilização colectiva, artigo setenta e um e artigo oitenta
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do Regulamento do Plano Director Municipal. ------------------------------------------------- .
---- Três – A solução apresentada, corresponde no que diz respeito ao dimensionamento
de espaço para o equipamento de utilização colectiva, ao previsto no Plano de
Pormenor em desenvolvimento (reserva de seis mil e cem metros quadrados para parque
infantil/Centro Actividade de Tempos Livres), no entanto não prevê os espaços verdes de
utilização colectiva definidos na Portaria mil cento e oitenta e dois/noventa e dois, de
vinte e dois de Dezembro, esta intenção de remeter para a macro escala do Plano de
Pormenor, o dimensionamento das cedência para espaços verdes permitirá uma
adequada gestão dos espaços de natureza pública/privada que qualificam as
intervenções urbanísticas, possibilitada pela figura da compensação prevista no número
quatro do Decreto-Lei número quatrocentos e quarenta e oito/noventa e um, de vinte e
nove de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei número trezentos e trinta e quatro/noventa
e cinco, de vinte oito de Dezembro e depois do Plano de Pormenor aprovado,
recorrendo aos critérios de perequação ali considerados (Decreto-Lei número trezentos
e oitenta/noventa e nove, de vinte e dois de Setembro). -------------------------------------------- Assim, admite-se ser aceitável o pagamento de compensações pela não inclusão de
espaço verdes (não previstos no Plano de Pormenor, para esta área) estimada em sete
mil duzentos e cinquenta contos valor a ter em conta quando da avaliação do terreno
com quatro mil trezentos e sessenta metros quadrados que corresponde à área, para
além do exigível, que o requerente deverá ceder para realização do equipamento de
utilização colectiva planeado (mais valia para a concretização do planeado, a ter em
conta quando da formalização das taxas urbanísticas a aplicar). -------------------------------- Assim, proponho o deferimento da proposta após obtenção dos pareceres do
Departamento de Obras Municipais (Divisão de Infra-estruturas e Saneamento) tendo
em consideração que as soluções técnicas correspondem ao Plano de Pormenor em
desenvolvimento, e nas seguintes condições: -------------------------------------------------------- Um – Deverá ser complementado o projecto em apreço com um regulamento a ter
em conta quando do licenciamento das edificações a levar efeito. ----------------------------
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--- Dois – Deverá ser apresentada planta de síntese final onde conste as designadas
“áreas de cedências domínio público para verde de protecção”, uma vez que as mesmas
não podem integrar os espaços verdes públicos, de acordo com o ponto três do artigo
cinquenta e oito do Regulamento do Plano Director Municipal. Estas zonas, deverão
corresponder a passeio público, a executar quando das obras de urbanização.” ------------ Ainda pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi
informado o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------- “Além das condições fixadas, dever-se-á atender ao seguinte:------------------------------ Um – A planta de síntese deverá incluir a modelação do terreno;-------------------------- Dois – Observar o disposto no Decreto-Lei número cento e vinte e três/noventa e
sete, de vinte e dois de Maio (passagem de peões, etc.) e ----------------------------------------- Três – Apresentar equipa multidisciplinar responsável pela elaboração do projecto
de loteamento.” ----------------------------------------------------------------------------------------- O Departamento de Obras Municipais, informou que a solução base das infraestruturas deverá ser desenvolvida nos respectivos projectos de acordo com o Plano de
Pormenor aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente estudo de acordo com as
condições técnicas constantes da informação atrás transcrita.------------------------------------ De MARIA MANUELA AZEITÃO DUARTE DOS PENEDOS E OUTRO,
residente na Rua Serpa Pinto, número cinquenta e três – primeiro direito, Município de
Cartaxo, solicitando substituição da hipoteca do lote quatro por garantia bancária, para
caução da execução das obras de urbanização, referentes ao loteamento de uma
propriedade licenciada pelo alvará número três/noventa e oito, sita na Urbanização Alto
do Parisal, freguesia de Salvador, nesta Cidade. --------------------------------------------------- O Departamento de Obras Municipais, emitiu o seguinte parecer:----------------------- “Para proceder à equivalência para um valor nominal, deveria ser actualizado o
custo das infra-estruturas através de um coeficiente de aproximadamente seis – sete por
cento. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Considerando no entanto que já foi executada uma parte significativa dessas infraestruturas não vemos inconveniente em proceder à substituição da hipoteca pela
garantia referida no requerimento” ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, substituir a hipoteca do lote quatro por
garantia bancária no valor de dezanove milhões duzentos e trinta e seis mil trezentos e
trinta escudos, de acordo com o parecer prestado pelo Departamento de Obras
Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- De MARIA DA PIEDADE QUEIJEIRO, residente na Rua Teófilo de Braga,
Jardim de Cima, freguesia de Salvador, nesta Cidade, apresentando alteração ao
loteamento licenciado pelo alvará número três/oitenta e oito, sito no Jardim de Cima, na
mesma freguesia que consiste na reconfiguração do lote,. ----------------------------------------- O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, prestou a seguinte informação: ------------- “Os elementos em apreço dizem respeito à proposta de reconfiguração do lote único
do loteamento com alvará número três/oitenta e oito (operação equivalente a um
destaque) de maneira a viabilizar uma nova operação de loteamento objecto do processo
de loteamento número dezassete/noventa e nove, a realizar na parcela remanescente. ------- A pretensão aproxima-se ao conceito de alteração de loteamento simplificado, uma
vez que não se alteram as condições técnicas sujeitas ao licenciamento inicial. --------------- Assim, uma vez que se apresenta autorização do titular do alvará inicial, do autor do
estudo de loteamento, e a intervenção nas normas regulamentares aplicáveis, tem
enquadramento na filosofia de realização preconizada pelo Plano Director Municipal,
proponho o deferimento da pretensão, a corresponder a aditamento ao alvará
três/oitenta e oito (artigo trinta e seis do Decreto-Lei número trezentos e trinta e
quatro/noventa e cinco, de vinte oito de Dezembro).” --------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração da
reconfiguração do lote, de acordo com a informação atrás transcrita. ---------------------------- De RAFAEL, LIMITADA E OUTRO, com sede na Rua Doutor Jorge de Sena,
Alto do Bexiga, freguesia de Salvador, nesta Cidade, solicitando correcção do valor da
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caução para garantia da execução das obras de urbanização referente ao estudo de
loteamento para uma propriedade sita em Vale de Estacas, freguesia de Salvador, nesta
Cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Chefe de Divisão Administrativa de Apoio ao Departamento de Gestão
Urbanística e Ambiente, foi prestada uma informação do seguinte teor: --------------------- “Por deliberação camarária de três de Agosto último, foi aprovada uma caução de
trinta e quatro milhões oitocentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte escudos, para
garantia da execução das infra-estruturas do loteamento em epígrafe. ------------------------ Em vinte seis de Setembro, as firmas proprietárias informaram que, no orçamento
dos trabalhos de arranjos exteriores, houve uma sobreposição com parte dos trabalhos
de arruamentos e passeios. ---------------------------------------------------------------------------- Remetida esta exposição a parecer da Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida, a
Chefe de Divisão informou que efectivamente se pode retirar ao orçamento global o
valor de dois milhões seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos escudos. --------------------- Assim, submete-se à consideração da Excelentíssima Câmara uma correcção da
referida caução para o valor de trinta e dois milhões duzentos e vinte seis mil trezentos e
vinte um escudos.” ------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, aprovar a correcção do valor da caução para garantia
da execução das obras de urbanização, em face das informações prestadas. ------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta toda a parte da acta
referente a LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES, a fim de produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- ALTERAÇÕES AO PLANO E ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO - Pela
Divisão Financeira foram presentes as seguintes propostas de alteração, nos termos do
número um do artigo quarto do Decreto-Lei número trezentos e quarenta e um/oitenta e
três, de vinte de Julho: --------------------------------------------------------------------------------- No Plano de Actividades – número nove, que totalizou dois biliões e vinte e sete
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milhões de escudos no REFORÇO e noventa milhões de escudos na ANULAÇÃO. -------- - número dez, que totalizou cento e quatro milhões de escudos no REFORÇO e
cento e vinte e seis milhões de escudos na ANULAÇÃO. ---------------------------------------- No Orçamento - número onze, que totalizou dois biliões cento e dezassete milhões e
seiscentos mil escudos no REFORÇO e cento e dezassete milhões e seiscentos mil
escudos na ANULAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------ - número doze, que totalizou tanto no REFORÇO como na ANULAÇÃO, a
importância de cento e vinte e seis milhões de escudos. ------------------------------------------- O senhor Vereador Fé de Pinho colocou algumas questões que foram esclarecidas
pelo senhor Presidente e pelo Director do Departamento Administrativo e Financeiro. ------- Submetidos a votação os documentos apresentados, que ficam anexos à presente acta
(Documentos I, II, III e IV), tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar os
despachos do senhor Presidente, de vinte e vinte e três de Outubro findo, que nos termos
do disposto na Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de
Setembro, aprovou as alterações propostas. ---------------------------------------------------------- ESPAÇO JUNTO AO HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM – HASTA
PÚBLICA – De harmonia com o edital número cento e sessenta e seis, de vinte e cinco
de Setembro último, foram presentes as propostas entregues na Repartição de Receitas e
Contencioso, para arrematação, a título precário, de um espaço com a área de seis metros
quadrados, situado junto ao Hospital Distrital de Santarém. --------------------------------------- Procedeu-se à abertura dos subscritos contendo as propostas, pela ordem de entrada
das mesmas, tendo apresentado os seguintes valores: ---------------------------------------------- Um – Fernando Manuel Carrolo – oitenta mil escudos ---------------------------------------- Dois – Maria Fernanda Almeida Espinha – cento e vinte e cinco mil escudos ------------- Três – Ana Patrício Silva Rainho – cem mil escudos------------------------------------------- Quatro – António Carlos Sampaio Nazaré Domingos – cem mil escudos ------------------- Cinco – Ana Maria Piedade Afoito – oitenta mil escudos ------------------------------------- Seis – Paula Maria Santos Peitaço Carvalho – cento e um mil escudos ------------------
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--- Sete – Joaquim José Rosa Duarte Germano – setenta mil escudos -------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente, com base na proposta mais elevada, no valor de
cento e um mil escudos, abriu a licitação verbal entre os concorrentes, tendo,
sucessivamente, sido oferecidos vários lanços. A concorrente número seis, Paula Maria
Santos Peitaço Carvalho ofereceu o maior lanço, no montante de três milhões trezentos e
cinquenta mil escudos. --------------------------------------------------------------------------------- Terminada a licitação verbal, a Câmara deliberou, em princípio, arrematar o espaço à
concorrente Paula Maria Santos Peitaço Carvalho, pelo valor de três milhões trezentos e
cinquenta mil escudos, devendo, entretanto, o processo ser remetido à comissão
especializada para apreciação das propostas apresentadas, de acordo com os critérios
expostos no edital atrás mencionado, após o que o assunto será novamente presente na
reunião do Executivo, a realizar no próximo dia nove de Novembro, para deliberação
definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ SANEAMENTO DO VALE DE SANTARÉM – QUARTA FASE –
BALANÇO DA OBRA – Pelo Departamento de Obras Municipais foi presente a
informação número duzentos e dez, de doze do mês findo, do seguinte teor: ----------- “UM – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------- Refere-se a presente informação ao balanço final da obra de Saneamento do
Vale de Santarém – Quarta Fase, concluindo assim uma obra inicial em Maio de
mil novecentos e noventa e oito, e só terminada recentemente devido aos
impedimentos por parte dos moradores da Rua Dr. Manuel Branco. --------------------- DOIS – DADOS GERAIS DA EMPRITADA ----------------------------------------- Empreiteiro – SCAF, Limitada ------------------------------------------------------------ Valor da Adjudicação – quinze milhões cem mil novecentos e sessenta e três escudos
--- Prazo – noventa dias ------------------------------------------------------------------------------- Data da Consignação – onze de Maio de mil novecentos e noventa e oito ---------------

ACTA Nº. 26/00
Reunião de 02 de Novembro de 2000

115

---- Data de Suspensão dos Trabalhos – trinta de Junho de mil novecentos e noventa e
oito --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reinício dos Trabalhos – dez de Julho de dois mil --------------------------------------------- Data da Conclusão – vinte e cinco de Agosto de dois mil ------------------------------------- Valor dos Trabalhos Executados – quinze milhões novecentos e oitenta e dois mil
trezentos e oitenta e sete escudos ---------------------------------------------------------------------- TRÊS – EVOLUÇÃO DA OBRA--------------------------------------------------------------- Os trabalhos iniciaram-se de jusante para montante, de forma a permitir efectuar
ligações existentes ao novo colector, sem interrupções no funcionamento da rede. ------------ Os trabalhos desenvolveram-se em bom ritmo, até à data de suspensão dos trabalhos,
pelo motivo referido em um, tendo sido posteriormente reiniciados e concluídos dentro
da normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ QUATRO – EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS -------------------------------------------- Após a medição final constatou-se a existência de um acréscimo de custos de
oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro escudos (mais cinco vírgula
oitenta e quatro por cento), relativamente à adjudicação. ------------------------------------------ Este acréscimo deve-se fundamentalmente ao facto de o prolongamento do colector,
até final da Rua Dr. Manuel Branco, ser superior ao do troço de ligação ao Bairro dos
Rouxinóis que passou para a V Fase do Saneamento do Vale de Santarém. -------------------- Assim o montante final da obra é de quinze milhões novecentos e oitenta e dois mil
duzentos e quarenta e seis escudos.” ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, assumindo os
respectivos encargos. ------------------------------------------------------------------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Fé de Pinho. -------------------------------------------------------------------------- PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CENTRO NACIONAL DE
EXPOSIÇÕES (SEGUNDA FASE) – CONTA FINAL – Pelo Departamento de
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Obras Municipais foi presente a informação número duzentos e dois, de quatro de
Outubro findo, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- “UM – INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------------------------- Tendo sido concluída a obra mencionada em título, vimos apresentar o relatório da
evolução da mesma, assim como a correspondente conta final.---------------------------------- DOIS – DADOS GERAIS DA EMPREITADA --------------------------------------------- Data do contrato – vinte e quatro de Agosto de dois mil ------------------------------------- Valor da adjudicação – vinte e quatro milhões oitocentos e setenta mil escudos ---------- Data da consignação – vinte e quatro de Agosto de dois mil --------------------------------- Prazo de execução – quinze dias ----------------------------------------------------------------- Empreiteiro – Construtora do Lena, S.A. ------------------------------------------------------- TRÊS – EVOLUÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- Dada a sua simplicidade, características e natureza bem como terem ocorrido
condições atmosféricas favoráveis e ainda aos meios colocados em obra, pelo
empreiteiro, esta decorreu com normalidade dentro do prazo contratual. ---------------------- QUATRO – CUSTOS ---------------------------------------------------------------------------- Durante a execução dos trabalhos, verificou-se que quer pela dimensão da área de
pavimentação quer pelo desempeno do pavimento existente em tout-venant, e com vista a
assegurar uma boa drenagem pluvial, foi necessário, que em zonas pontuais a espessura
da camada betuminosa fosse superior à inicialmente prevista e constante do contrato,
resultando em trabalhos a mais. ---------------------------------------------------------------------- Ã quantidade em causa cifra-se em setecentos e dezasseis toneladas, que a preço
unitário contratual monta ao valor de três milhões cento e três mil oitocentos e sessenta
escudos, representando doze vírgula quarenta e oito por cento do valor da adjudicação. ---- Em resumo.------------------------------------------------------------------------------------------ Trabalhos contratuais – vinte e quatro milhões oitocentos e setenta mil escudos --------- Trabalhos a mais – três milhões cento e três mil oitocentos e sessenta escudos ---------
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---- Valor total dos trabalhos executados – vinte e sete milhões novecentos e setenta e três
mil oitocentos e sessenta escudos” -------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, assumindo os
respectivos encargos. ------------------------------------------------------------------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Fé de Pinho. -------------------------------------------------------------------------- RECURSO CONTENCIOSO OITOCENTOS E TRÊS/NOVENTA E NOVE –
TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

DO

CÍRCULO

DE

COIMBRA

-

(ENGENHEIRO JORGE ALBERGARIA) – Na sequência do ofício do Tribunal da
Comarca de Santarém, notificando o arquivamento dos Autos referentes ao processo em
epígrafe, em que são arguidos Jorge Paulo Bernardino Soares Albergaria e Virgílio
Manuel Vieira Pereira, o Consultor Jurídico, Dr. Luís Morgadinho, prestou a
informação número sessenta e nove, de quatro do mês findo, que a seguir se transcreve: ---- “Sobre o processo, acima, identificado, cabe informar, sucintamente, o seguinte: --------- I – fomos notificados, ontem, dia três de Outubro, da sentença proferida pelo Tribunal
Administrativo da deliberação da Câmara Municipal que aplicou ao senhor Engenheiro
Jorge Paulo Bernardino S. Albergaria a pena disciplinar de inactividade, por dois anos,
mas suspensa na sua execução pelo período de dois anos e ainda a restituição da quantia
de seis milhões cinquenta e sete mil novecentos e vinte e um escudos. -------------------------- - Conclui a dita sentença pela procedência do recurso, “ ... declarando nula a
decisão de reposição da quantia de seis milhões cinquenta e sete mil novecentos e
vinte e um e anulada no demais.”.------------------------------------------------------------------- - Como consta da mesma sentença, o Ministério Público pronunciou-se “... pela
verificação dos vícios de usurpação de poderes (por a entidade decisora ter ordenado a
reposição de quantia monetária, quando apenas os Tribunais o poderiam fazer) e de
preterição da formalidade prevista no artigo vinte e quatro, número dois do Código do
Procedimento Administrativo e oitenta, número três do Decreto-Lei número cem/oitenta
e quatro, de vinte e nove de Março.”. --------------------------------------------------------------
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--- - O Tribunal, na sua fundamentação, sustenta, também, esta posição quanto à
competência dos Tribunais para a condenação do arguido na reposição de dinheiros e,
com base do texto da acta, a falta de votação, por escrutínio secreto, na aplicação da
sanção disciplinar, o que constitui preterição da formalidade prevista no artigo vinte e
quatro, número dois, do Código do Procedimento Administrativo e artigo oitenta, número
três do Decreto-Lei número cem/oitenta e quatro, de vinte e nove de Março. ----------------- II – A nosso ver, vista e analisada a decisão do senhor Juiz, entendemos, pelos
fundamentos legais adoptados, que deve a mesma ser aceite, não se interpondo recurso
para o Tribunal Central Administrativo. ------------------------------------------------------------- Ora, caso, assim, se proceda, deve: -------------------------------------------------------------- a) por deliberação camarária, anular-se a deliberação camarária de vinte e três
de Setembro de mil novecentos e noventa e nove. ---------------------------------------------- b) Consequentemente, anulada a parte decisória, ordenar-se que o senhor
Instrutor, atenta a decisão judicial, elabore novo relatório, expurgando-o da
condenação do arguido na reposição da verba de seis milhões cinquenta e sete mil
novecentos e vinte e um escudos e formulando nova proposta de decisão. ---------------- c) Ordenar-se, ainda, que os Serviços competentes, sob a orientação do
Departamento Administrativo e Financeiro, elaborem completo “dossier” sobre o
pagamento à empresa “Visonsul” da referida quantia, remetendo-o, de seguida, ao
Gabinete de Assuntos Jurídicos para imediata instauração de acção judicial.”---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, não interpor recurso para o Tribunal Central
Administrativo, anulando a deliberação camarária de vinte e três de Setembro do ano
findo e, consequentemente, agir em conformidade com o preconizado nas alíneas b) e c)
da informação número sessenta e nove, de quatro do mês findo, atrás transcrita. ------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Fé de Pinho.------------------------------------------------------------------------- JUNTA DE FREGUESIA DE ARNEIRO DE MILHARIÇAS – PEDIDOS DE
APOIO ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA Nº. 26/00
Reunião de 02 de Novembro de 2000

119

---- Um – Placas colocadas na sede – Foi presente um ofício da Junta de Freguesia em
epígrafe, remetendo factura no montante de cento e sessenta e um mil quatrocentos e
quarenta e um escudos, referente à aquisição de placas colocadas na nova sede, aquando
da sua inauguração e solicitando o respectivo pagamento pela Câmara. ------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de cento e
sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e um escudos à Junta de Freguesia do Arneiro
das Milhariças. ------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Pela mesma Junta de Freguesia foi, também, presente um ofício solicitando a
atribuição de um subsídio, no montante de um milhão trezentos e quarenta mil duzentos e
vinte e três escudos, referente à aquisição de mobiliário para a nova sede daquela Junta.
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, para o efeito, um subsídio no
montante de um milhão trezentos e quarenta mil duzentos e vinte e três escudos. ------------- JUNTA DE FREGUESIA DE PERNES – COLOCAÇÃO DE MURO DE
SUPORTE E VEDAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO E BÁSICO
DE CHÃ DE BAIXO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA – Foi presente um ofício da
Junta de Freguesia em epígrafe, solicitando o apoio da Câmara, no montante de
novecentos mil escudos, para obras de construção de muro de suporte e vedação na
Escola do Ensino pré-primário e básico da Chã de Baixo. ----------------------------------------- A senhora Vereadora Dunia Palma propôs “a atribuição de um subsídio de
novecentos mil escudos, à Junta de Freguesia, entendido como transferência financeira
correspondente à delegação de competências assumida pela mesma”. --------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta da senhora Vereadora Dunia
Palma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDOS DE APOIO – Pela senhora
Vereadora Dunia Palma foi presente a informação número quinhentos e seis, de doze do
mês findo, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------
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--- “Após análise dos pedidos de apoio em Transportes Escolares, por parte de alunos
fora da escolaridade obrigatória, recolhida a informação da Escola e auscultado o parecer
da Junta de Freguesia respectiva, propõe-se: ------------------------------------------------------- Para os alunos do Ensino Básico: -------------------------------------------------------------- - Apoio em cem por cento da comparticipação para os alunos do Escalão A; ------------ - Apoio em cinquenta por cento da comparticipação para os alunos do Escalão B; ----- Para os alunos do Ensino Secundário: -------------------------------------------------------- - Apoio em cinquenta por cento da comparticipação para os alunos do Escalão A; ---- - Apoio em vinte e cinco por cento da comparticipação para os alunos do Escalão B;
--- A verba total duzentos e quarenta mil cento e cinquenta escudos, indicada no
mapa resumo anexo, foi calculada com base no custo da vinheta do mês de Outubro de
dois mil, para cada local de embarque do aluno, e multiplicada por oito meses. Esta verba
constitui uma receita de transportes escolares prevista e não cobrada aos alunos do
Concelho que, fora da escolaridade obrigatória apresentam carências económicas.” --------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta da senhora Vereadora Dunia
Palma, atribuindo os subsídios preconizados, no total de duzentos e quarenta mil cento e
cinquenta escudos, de acordo com o mapa que fica anexo à presente acta (Documento V),
dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei. ---------------------------------------------- PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO DOIS
MIL/DOIS MIL E UM – Pelo Técnico Superior de Educação Física, Dr. Joaquim
Borges, foi presente a informação número quinhentos e onze, de seis do mês findo, do
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------- “Considerando o disposto na informação número cento e cinquenta e sete/noventa e
nove relativa à aplicação do programa de apoio ao associativismo desportivo; --------------- Considerando o disposto no documento relativo ao designado Programa de
Mobilidade Desportivo;------------------------------------------------------------------------------
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---- Considerando os diversos pedidos e as respectivas decisões relativos à aquisição de
viaturas, ao desenvolvimento de novos projectos de actividades e à organização de
eventos desportivos; ------------------------------------------------------------------------------------- Considerando a dispersão de normas (formais e informais) adoptadas para efeitos da
decisão relativa aos pedidos indicados; considerando a necessidade de proceder à
divulgação e informação das organizações associativas desportivas relativamente às
hipóteses de apoio por parte do Município de Santarém; ------------------------------------------ Venho por este meio propor a aprovação do Regulamento do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo dois mil/dois mil e um que se anexa à presente informação.” ---- A senhora Vereadora Graça Morgadinho manifestou o seu apreço pelo Regulamento
apresentado, que considera extremamente importante para o apoio ao Associativismo
Desportivo dois mil/dois mil e um, no Concelho de Santarém. Salientou o trabalho
desenvolvido pelo técnico Joaquim Borges. --------------------------------------------------------- O senhor Vereador Vicente Batalha congratulou-se com o documento apresentado
que considera muito importante para a definição de critérios na atribuição de subsídios. ----- A Câmara, sob proposta da senhora Vereadora Graça Morgadinho, deliberou, por
unanimidade, aprovar o Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo
Desportivo dois mil/dois mil e um, que fica anexo à presente acta (documento VI),
dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei.------------------------------------------------ ESCOLA DE MÚSICA DE SANTARÉM – PEDIDO DE SUBSÍDIO MENSAL
– Foi presente uma carta da Escola em epígrafe, solicitando a atribuição, pela Câmara, de
um subsídio mensal. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente propôs a atribuição de um contributo mensal no montante de
cento e trinta mil escudos. ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. --------- GRUPOS DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE ALCANHÕES –
PEDIDO DE APOIO – Na sequência de um ofício do Grupo em epígrafe, solicitando
apoio financeiro para as obras que pretende executar no âmbito da construção da
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respectiva sede, o senhor Vereador Botas Castanho propôs a atribuição de um subsídio
no montante de quinhentos mil escudos face ao interesse daquela obra. ----------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador Botas
Castanho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi
presente uma Circular da Instituição em epígrafe, convidando a Câmara a tornar-se sua
associada, o que pressupõe o pagamento de uma quota anual no montante de cinquenta
mil escudos. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Botas Castanho propôs a atribuição de um subsídio no montante
de cinquenta mil escudos, dado o interesse dos fins prosseguidos pela Liga Portuguesa
contra a Sida. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador Botas
Castanho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES

–

CONSTITUIÇÃO DA SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM MUSEU – ADESÃO –
Na sequência da circular número noventa e oito, de dois de Outubro último, da
Associação em epígrafe, a Câmara, sob proposta da senhora Vereadora Graça
Morgadinho, deliberou, por unanimidade, aderir à Secção de Municípios com Museu,
nos termos dos estatutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses ---------------- MUSEU DO TEJO – Pelo Jurista do Gabinete Técnico Local da Ribeira de
Santarém e Alfange, Dr. José António Torrão, foi presente a informação número cento e
trinta e cinco, de vinte e quatro de Agosto último, do seguinte teor: ---------------------------- “Na sequência da reunião realizada nas instalações da Câmara Municipal de
Santarém/Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange, em que foram
intervenientes o Exm.º senhor Presidente da Câmara, o Arquitecto Coordenador Filipe
Rafael, o signatário e os proprietários do imóvel, foram realizadas diversas diligências,
entre as quais se destacam as seguintes: ------------------------------------------------------------- Contactos com os proprietários via correio electrónico; ------------------------------------
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---- Levantamento jurídico do imóvel (consulta da matriz predial, junto da repartição de
finanças de Santarém e da descrição predial na conservatória do registo predial de
Santarém); ------------------------------------------------------------------------------------------------ Elaboração de uma estimativa orçamental referente ao custo dos trabalhos de
recuperação das fachadas e cobertura do imóvel. --------------------------------------------------- No seguimento do levantamento jurídico do imóvel, constatou-se que, sobre o
mesmo, incide uma hipoteca voluntária a favor do Banco Pinto & Sotto Mayor, servindo
esta como garantia de bom pagamento do empréstimo concedido aos proprietários para
aquisição do prédio. ------------------------------------------------------------------------------------- Contactados os proprietários foi esta situação confirmada e assegurado que o
empréstimo que deu origem à hipoteca tinha sido concedido pelo prazo de quinze anos
com início em mil novecentos e noventa e três. -------------------------------------------------Informaram ainda os proprietários, por solicitação do GTL, que no contrato de mútuo
com hipoteca não existem quaisquer condicionalismos e/ou restrições à transmissão,
alienação ou cedência do imóvel, situação que se estranha e não é muito comum à
generalidade dos contratos em apreço. ---------------------------------------------------------------- Dada a existência de este ónus sobre o imóvel (hipoteca), propõe-se, para acautelar a
posição e o investimento da edilidade em parte do edifício em causa, a adopção de uma
série de medidas enunciadas na cláusula quinta da Minuta de protocolo que agora se
remete para consideração e análise superior.” ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos da minuta do protocolo, a
celebrar com Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva e Paula Cristina Rodrigues
Dias, proprietários do prédio urbano sito na Travessa da Portagem, com os números
cinco e sete de polícia, na freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, deste
Concelho, ficando o mesmo anexo à presente acta (Documento VII), dispensando-se a
sua transcrição nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------- INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – SUBSÍDIO À
CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO – Foi presente um ofício do Instituto em
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epígrafe solicitando emissão de parecer acerca do Projecto de Investimento, no âmbito do
Comércio de Vestuário e Artigos de Retrosaria, a desenvolver na freguesia da Moçarria e
apresentado por Ana Margarida Caetano Barros Matias. ----------------------------------------- A Câmara, sob proposta da senhora Vereadora Dunia Palma, deliberou, por
unanimidade, emitir parecer favorável à candidatura em apreço. -------------------------------- MERCADO MUNICIPAL – LOJA TRINTA E QUATRO – Foi presente uma
carta de Suzete Piedade Duarte Silva, concessionária da loja número trinta e quatro do
Mercado Municipal, solicitando o averbamento da referida loja em nome de Joaquim da
Conceição Piedade. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Hermínio Martinho informou que, nos temos regulamentares, esta
pretensão é passível de deferimento, mediante o pagamento do valor correspondente a
cem mensalidades da renda actual. ------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, mediante o pagamento
correspondente a cem mensalidades de renda actual. ---------------------------------------------- FREGUESIA DE ACHETE – TOPONÍMIA – Foram presentes ofícios da Junta
de Freguesia de Achete apresentando proposta de toponímia para os lugares de
Advagar, Fonte da Pedra e Santo Amaro. ----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os nomes propostos pela Junta de
Freguesia de Achete para os lugares em causa, em conformidade com os mapas que
ficam anexos à presente acta (Documentos VIII e IX). ------------------------------------------- TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------------------------- Um – Colocação de sinalização na freguesia do Vale de Santarém – Pela Junta de
Freguesia do Vale de Santarém foi presente um ofício do seguinte teor: -------------------- “O Executivo da Junta de Freguesia submeteu à apreciação da Comissão para o
trânsito local e Assembleia de Freguesia duas propostas de sinalização rodoviária, as
quais depois de obterem consenso a nível da Comissão, foram aprovadas posteriormente
por deliberação da Assembleia de Freguesia de dezasseis de Junho de dois mil. ------------
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---- A primeira proposta, consiste na colocação de sinais de Stop no cruzamento da Rua
General Humberto Delgado (em fase de asfaltamento), com a Rua da Estação do
Caminho de Ferro, nos dois sentidos, colocação de sinais de aproximação de estrada com
prioridade em todas as transversais e entroncamentos da Rua General Humberto
Delgado, conforme planta de localização anexa. ---------------------------------------------------- A segunda proposta, consiste na colocação de sinal de Stop no entroncamento da Rua
das Paponas (em fase de asfaltamento), com a Rua do Moinho de Cima, conforme planta
de localização anexa.” ----------------------------------------------------------------------------------- O Departamento de Obras Municipais informou:-------------------------------------------- “Após troca de impressões com a Junta de Freguesia do Vale de Santarém, julga-se
poder ser implementada a sinalização representada nas plantas em anexo, no intuito da
definição de prioridades, -------------------------------------------------------------------------------- Estima-se o valor de aquisição e fornecimento dos sinais em causa em oitenta mil
escudos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara, em face da informação do Departamento de Obras Municipais, atrás
transcrita, deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas da Junta de Freguesia do
Vale de Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------- DOIS – MINUTAS DE REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÕES DE
TRÂNSITO – Pela Divisão de Equipamento e Trânsito foi presente a seguinte
informação: ----------------------------------------------------------------------------------------------- “Tendo em conta a recente aprovação do Regulamento Municipal de Estacionamento
Tarifado e com vista à normalização e optimização, quer de procedimentos quer da
própria análise dos pedidos de autorização para circulação e para cargas e descargas no
Núcleo Histórico, elaboraram-se duas minutas de requerimentos que somos a propor à
consideração de V. Ex.ª. -------------------------------------------------------------------------------- Sugere-se que no caso das situações relacionadas com obras sejam distribuídas
minutas a todos os requerentes de licenciamentos no acto de levantamento das
respectivas licenças na Secção de Obras Particulares.” -----------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o teor das minutas de
Requerimentos que ficam anexas à presente acta (Documento X e XI), dispensando-se a
sua transcrição nos termos da Lei.-------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO

À

PROPOSTA

FINAL

DO

PLANO

GERAL

DE

INTERVENÇÃO DA REDE VIÁRIA – Pela Chefe da Divisão Financeira foi
presente a informação número duzentos e cinquenta mil cento e quarenta e cinco, de
vinte e sete do mês findo, do seguinte teor: --------------------------------------------------------- “A proposta em epígrafe foi aprovada pelo Executivo, em reunião de seis de Julho
findo, a fim de fazer parte do empréstimo de dois mil milhões de escudos, por exigência
do Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------- Depois de confirmado a elegibilidade de parte dessas obras no III Quadro
Comunitário de Apoio, verifica-se ser desnecessário o financiamento através do
empréstimo citado para os seguintes investimentos: ----------------------------------------------- Estrada Municipal quinhentos e noventa e quatro – Póvoa de Santarém / Santos –
trezentos e doze milhões duzentos e cinquenta mil escudos; ------------------------------------- Estrada Nacional trezentos e sessenta e cinco – Santarém / São Domingos (troço
urbano) – duzentos milhões duzentos e trinta e um mil escudos; -------------------------------- Estrada Nacional trezentos e sessenta e cinco – quatro – Pernes / Moita – cento e
trinta e sete milhões de escudos; ---------------------------------------------------------------------- Caminho Municipal mil trezentos e quarenta e quatro – Vale de Figueira /
Entroncamento Estrada Municipal mil trezentos e quarenta e oito e ---------------------------- Caminho Municipal mil trezentos e quarenta e oito – Ribeira de Santarém /
Alcanhões – cento e sessenta milhões e dez mil escudos ----------------------------------------- TOTAL – oitocentos e nove milhões quatrocentos e noventa e um mil escudos. --------- Em substituição destes projectos propõe-se ao Executivo a inclusão no referido
empréstimo das seguintes empreitadas -----------------------------------------------------------Constr. Pragosa, S.A.

Pavimentação de arruamentos na freg. de
Almoster

25.300 Cts
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Constr. Pragosa, S.A.

Infra-estruturas da urbanização do jardim de S.
Domingos - recuperação do pavimento

24.700 Cts

Constr. Pragosa, S.A.

Beneficiação do pavimento do CM 1345 –
Póvoa de Santarém

22.900 Cts

Constr. Pragosa, S.A.

Constr. Pragosa, S.A.

Constr. de passeios e bolsa estacionamento na
EN 3, inc. colector de esgoto doméstico e
pluvial
Recup. dos pavimentos das estradas das
Bicadas, Casais do Agrão, Advagar e
arruamentos no Verdelho - freg. de Achete

26.100 Cts

21.000 Cts

Constr. Pragosa, S.A.

Exec. da empreitada do CM 1333 - Romeira/
Casais de S. Brás

27.300 Cts

Constr. Pragosa, S.A.

Recuperação / beneficiação da EM 584-1 e
ligação a Nabais

22.000 Cts

Constr. Pragosa, S.A.

Beneficiação da EM 567-2 desde a Póvoa até
ao limite do concelho

33.000 Cts

João Salvador, Lda

Pavimentação do acesso ao campo de futebol
de Pernes

3.800 Cts

João Salvador, Lda

Pavimentação betuminosa de arruamentos
Outeiro de Fora e Chã de Baixo - Pernes

João Salvador, Lda

João Salvador, Lda

Pavimentação betuminosa da R. Gen.
Humberto Delgado e R. das Tapadas - Vale de
Santarém
Recup. da pavimentação de acesso ao Bairro
Murtais e pavimentação da área fronteira à EN
362 em zn. urbana - Alcanede

25.000 Cts

18.500 Cts

12.000 Cts

João Salvador, Lda

CM 1343 - da EN 365 ao Reguengo do Alviela

28.700 Cts

João Salvador, Lda

Pavimentação betuminosa de arruamentos em
Póvoa das Mós (Pernes) - CM 1320 acesso
urbano/ R. Dr. Pedro Castro e Almeida

5.500 Cts

128

ACTA Nº. 26/00
Reunião de 02 de Novembro de 2000

Constr. José Vieira, Lda

Exec. do colector pluvial - R. Batalha de
Almoster / EN 114-2 Almoster

3.426 Cts

Constr. José Vieira, Lda

Saneamento pluvial e muro de suporte de
terras na R. da Cabine - Vila Nova do Coito

4.668 Cts

Constr. José Vieira, Lda

Obras de protecção e segurança na estrada de
S. Domingos

2.800 Cts

Constr. José Vieira, Lda

Infra-estruturas do Alto dos Anjos - Portela
das Padeiras - Santarém

25.560 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Empreitada de pavimentação do C.M. 1542 –
Pombalinho

13.700 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Pavimentação das ruas António Sérgio e José
Relvas – Salmeirim

5.200 Cts

Constr. do Lena, S.A.

CM 1358 - Casais do Vidigão e Póvoa do
Conde – pavimentação betuminosa

9.700 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Pavimentação betuminosa do prolongamento
da R. Conde Ribeira Grande

10.800 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Arruamentos no Sacapeito - Bairro do Girão
Outeirinho

21.000 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Ligação ao Nó da Sr.ª da Guia à zn. industrial
(1ª fase)

91.000 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Beneficiação da EM 584/ CM 1354 - Várzea

101.000 Cts

Constr. do Lena, S.A.

Repavimentação da Prac. Damião de Góis

5.100 Cts

--- Esta proposta depois de aprovada terá que ser enviada ao Tribunal de Contas a título
informativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta devendo, esta, ser remetida
ao Tribunal de Contas a título informativo. ---------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar o assunto em minuta a fim de que possa produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- TRÂNSITO – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------- UM – Bandas Cromáticas e Redutores de Velocidade, nas Fontaínhas, junto à
Escola do Ensino Básico e na Estrada Nacional número Trezentos e Sessenta e
Cinco em Atalaia (de Almoster) – Pelo Departamento de Obras Municipais foi
presente a informação número cento e setenta e sete/TR, de trinta de Agosto último, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------- “Tendo-nos sido manifestada pelas Juntas de Freguesia respectivas alguma
preocupação relativa à segurança rodoviária nos locais em epígrafe, considera-se que
uma solução que contemple a execução de bandas cromáticas degressivas (Marca Mvinte
do Regulamento de Sinalização do Trânsito), complementada com duas lombas
transversais redutoras de velocidade (dorso de três centímetros) em cada sentido de
circulação, antecedendo as passadeiras já existentes, poderá contribuir para uma
diminuição das velocidades praticadas. --------------------------------------------------------------- Esta solução pressupões a definição de zonas de proibição de ultrapassar na extensão
correspondente às bandas cromáticas, no intuito de evitar a circulação pela via de sentido
oposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as quantidades de trabalhos previstas estima-se um valor de um
milhão quinhentos e quarenta e quatro mil escudos, para a materialização da solução
discriminada. --------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo ao valor citado, propõe-se o ajuste directo com consulta de preços às
seguintes firmas: ----------------------------------------------------------------------------------------- S.N.S.V., Limitada ---------------------------------------------------------------------------------- Viamarca, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------- Monsegur, Limitada.” ----------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o sugerido na informação atrás
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ DOIS – Pedido de marcação de espaço para acesso a estabelecimento – Foi
presente uma carta de Deolinda da Costa Saraiva Costa, com estabelecimento
comercial sito na Praça Visconde Serra do Pilar, número vinte e oito, em Santarém,
solicitando a marcação de um espaço frente ao seu estabelecimento face à dificuldade de
acesso ao mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------- O Departamento de Obras Municipais informou: ------------------------------------------ “À semelhança do que foi feito, na zona da Praça Visconde Serra do Pilar, em
situações idênticas, propõe-se a marcação de uma zebra junto à porta do estabelecimento,
por forma a definir em concreto a zona por onde se fará o acesso à loja.” --------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.------------------------------------- TRÊS – Junta de Freguesia de Salvador – Foi presente um ofício da Junta de
Freguesia de Salvador solicitando a colocação de um sinal de estacionamento e paragem
proibida no início da Rua Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha. ----------------------------------- O Departamento de Obras Municipais informou: ------------------------------------------ “Nada a opor à proibição de paragem e estacionamento numa extensão de cerca de
vinte metros no sentido de entrada na rua em causa, uma vez que a libertação daquele
espaço, em termos de estacionamento, melhorará as condições de circulação automóvel.”
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o sugerido na informação
proveniente do Departamento de Obras Municipais. ---------------------------------------------- QUATRO – Pedido de marcação de espaço para acesso a estabelecimento – Foi
presente uma carta de MH – Decoração de Interiores, solicitando a marcação de um
espaço em frente do seu estabelecimento sito na Praça Visconde Serra do Pilar, número
trinta e um, em Santarém, dada a dificuldade de acesso ao mesmo face às viaturas
estacionadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Departamento de Obras Municipais informou: ----------------------------------------
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---- “Nada a opor ao solicitado uma vez que se trata de uma medida já adoptada em
situações idênticas, em particular na zona da Praça Visconde Serra do Pilar, onde se situa
o estabelecimento.” -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido. ------------------------------------------ TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ------------- Nota interna do Gabinete de Candidatura a Património Mundial, dando
conhecimento dos visitantes que se deslocaram aos monumentos da cidade de Santarém,
durante o mês de Setembro, bem como das vendas de material. ---------------------------------- Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------- Informação número duzentos e quinze - DET, de vinte e três de Outubro do corrente
ano, do Departamento de Obras Municipais respeitante a pavimentação de
arruamentos na freguesia de São Nicolau, no âmbito do Pano Geral de Intervenção na
Rede Viária, do seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------- “Na sequência da aprovação do Plano Geral de Intervenção na Rede Viária e nas
prioridades estabelecidas, procedemos às medições e consequente elaboração do mapa de
trabalhos respeitante às: --------------------------------------------------------------------------------- - Rua da Esperança --------------------------------------------------------------------------------- - Rua da Bela Vista --------------------------------------------------------------------------------- - Rua Primeiro de Maio ---------------------------------------------------------------------------- - Rua do Alecrim------------------------------------------------------------------------------------ - Rua dos Carpinteiros ----------------------------------------------------------------------------- - Rua da Escola (Fontaínhas) ---------------------------------------------------------------------- Estão assim reunidas as condições técnicas para o lançamento do concurso limitado,
estimando-se que os encargos com a empreitada atinge o montante de vinte e quatro
milhões de escudos.” ------------------------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------
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--- Informação número quinhentos e dezassete, de dezanove de Outubro do corrente ano,
do Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, dando conhecimento da
distribuição de crianças pelas colónias de férias e respectivos encargos. ----------------------- Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- Ofício número quatrocentos e dois, de vinte e um de Outubro do corrente ano, da
Junta de Freguesia de Almoster, dando conhecimento do oficio que remeteu ao
Excelentíssimo senhor Ministro da Administração Interna, a propósito da abertura de um
nó de acesso à A-Um, no sentido norte/sul nas proximidades do Cartaxo. --------------------- Tomado conhecimento, devendo formalmente, manifestar-se a concordância da
Câmara Municipal com a posição da Junta de Freguesia de Almoster. ------------------------- Circular número cento e cinco, de dezoito de Outubro do corrente ano, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, enviando cartaz alusivo ao II Congresso Ibérico
sobre Planificação e Gestão da Água, a levar a efeito nos dias nove a doze de Novembro
de dois mil, no Porto.----------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- Fax da do ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária, informando que, no próximo dia vinte e oito de Novembro, irá ser realizado
o concurso para arrematação da obra referente à Estrada Nacional Três – Ponte de Pernes
sobre o Rio Alviela, devendo dar-se conhecimento do Fax do ICERR - Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária à Junta de Freguesia de Pernes. ------------- Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- Oficio da “Casa dos Beirões no Ribatejo”, dando conhecimento dos seus objectivos
e remetendo os respectivos estatutos. ---------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- Carta de Fátima Silva d`Oliveira convidando o Executivo a estar presente no
lançamento do livro de contos “Se tu visses o que eu vi”, que decorrerá no próximo dia
dez de Novembro, no Vale de Santarém. ------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------
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---- Ofício número trezentos e três, de vinte e nove do corrente mês, do senhor Presidente
da Assembleia Municipal de Santarém, remetendo mensagem dirigida ao Executivo da
Câmara Municipal, a propósito da sessão daquela Assembleia, realizada no CNEMACentro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, sobre a Candidatura de Santarém
a Património Mundial. ---------------------------------------------------------------------------------- Após leitura da mensagem verificou-se uma larga troca de impressões tendo o senhor
Vereador Vicente Batalha começado por dizer que não gostava que este assunto fosse
demasiado empolado porque o mais importante era a Candidatura de Santarém a
Património Mundial. Referiu que as palavras proferidas na última reunião não traduzem
falta de respeito nem menosprezo, são apenas críticas políticas. Em seu entender a
participação do público naquela sessão era essencial. ---------------------------------------------- O senhor Vereador António Oliveira manifestou a sua concordância com a
intervenção do senhor Vereador Vicente Batalha. Referiu que as suas palavras na última
reunião não tiveram a ver com qualquer ofensa pessoal ao senhor Presidente da
Assembleia Municipal, mas com uma atitude que o mesmo tomou e que penalizou o
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que a sua noção enquanto Vereador eleito é a da defesa do Concelho e foi
doloroso ver que não foi concedida a palavra ao público naquela sessão. ----------------------- A senhora Vereadora Rosa Maria Feliciano disse manter a intervenção proferida na
última reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Graça Morgadinho referiu não ter sido intenção do Executivo
chamar antidemocrático ao Dr. José Niza. O Executivo apenas lamentou a sua atitude,
que foi lesiva dos princípios da democraticidade. --------------------------------------------------- O senhor Vereador Fé de Pinho considerou, também, que devia ter sido concedida a
palavra ao público.--------------------------------------------------------------------------------------- Chamou, no entanto, a atenção para o facto de estar pouco público presente,
acrescentando que devem ser desencadeados mecanismos no sentido de motivar o
público para este assunto. ----------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Vereador Hermínio Martinho disse ter ficado chocado quando verificou
que não se aceitou a participação do público naquela sessão, pois considera importante
em democracia saber a opinião do mesmo, sobretudo as críticas. ------------------------------- A finalizar este assunto, o senhor Presidente proferiu uma longa intervenção sobre o
processo de candidatura de Santarém a Património Mundial. Referiu que, apesar de estar
pouco público naquela sessão, estavam, por exemplo, representantes da Associação de
Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural e era importante ouvir as suas
questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS SENHORES PRESIDENTE E -------------------------------------------------- VEREADORES --------------------------------------------- Após apreciação dos documentos apresentados à reunião, intervieram para dar
conhecimento de diversos assuntos, os seguintes membros da Câmara Municipal. ----------- SENHOR PRESIDENTE JOSÉ MIGUEL CORREIA NORAS - UM – Deu
conhecimento das decisões proferidas durante as últimas semanas de acordo com o
número três do artigo sessenta e cinco da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e
nove, de dezoito de Setembro. ------------------------------------------------------------------------- DOIS – Dia dezanove de Outubro – Recebeu os alunos do terceiro ano, da Escola
número oito do Primeiro Ciclo do Ensino Básico (“Escola dos Leões”), acompanhados
pela Professora Maria do Céu Serrão Macedo Marrucho. ----------------------------------------- TRÊS – Reuniu-se com o antigo Presidente da Junta de Freguesia de Marvila,
Engenheiro Barreiros Mota. ---------------------------------------------------------------------------- QUATRO – Participou nas diferentes iniciativas integradas no programa do “Dia do
Douro Sul”, promovido pela respectiva região de turismo, no Festival Nacional de
Gastronomia. --------------------------------------------------------------------------------------------- CINCO – Reuniu-se com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. ------ SEIS – Recebeu o Presidente da Direcção do NERSANT - Associação Empresarial
da Região de Santarém. -------------------------------------------------------------------------------
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---- SETE – Reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração da DET Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, S.A.. ------------------------------------------------- OITO – Dia vinte de Outubro – Presidiu, nos Paços do Concelho de Marvão, a nova
reunião da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. ----------------------- NOVE – Dia vinte e um de Outubro – Reuniu-se com o Presidente da Câmara
Municipal de Lamego e da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos
Municípios com Centro Histórico. --------------------------------------------------------------------- DEZ – Dia vinte e três de Outubro – Reuniu-se com o coordenador da equipa
projectista do plano de “Ordenamento urbano do futuro Centro Cívico de Santarém”.--------- ONZE – Reuniu-se com o Presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica,
Medalhística Cultural e Educacional e Grão-Mestre da Ordem Internacional da
Fraternidade Brasil-Portugal, Comendador Dom Galdino Cuchiaro. ------------------------------ DOZE – Recebeu o Vice-Reitor da Universidade da UNISA – Universidade de Santo
Amaro (São Paulo), Professor Doutor Odelon Saad. ------------------------------------------------ TREZE – Dia vinte e quatro de Outubro – Recebeu o actor Carlos Miguel
(“Fininho”)------------------------------------------------------------------------------------------------- CATORZE – Reuniu-se com a Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Pernes. ----- QUINZE – Recebeu Sua Excelência o Ministro da Juventude e do Desporto. -------------- DEZASSEIS – Participou na cerimónia de lançamento da “Primeira Pedra do
Complexo Aquático Municipal”. ----------------------------------------------------------------------- DEZASSETE – Interveio na sessão inaugural do Pavilhão Gimnodesportivo
“Ricardo da Costa”, em São Vicente do Paúl. -------------------------------------------------------- DEZOITO – Associou-se, com o mesmo governante, à inauguração dos recintos
desportivos de Vale de Estacas (freguesia de São Salvador) e Sacapeito (freguesia de
Marvila). --------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZANOVE – Efectuou a apresentação de novos projectos autárquicos no domínio
da promoção do desporto, ao Ministro da Tutela. ---------------------------------------------------- VINTE – Visitou o CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas,
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acompanhando o referido governante. ---------------------------------------------------------------- VINTE E UM – Interveio na homenagem aos atletas olímpicos do distrito de
Santarém, cerimónia que contou, igualmente, com a presença de Sua Excelência o
Ministro da Juventude e do Desporto. ---------------------------------------------------------------- VINTE E DOIS – Dia vinte e cinco de Outubro – Recebeu o Presidente da Direcção
do Lions Clube de Santarém. -------------------------------------------------------------------------- VINTE E TRÊS – Reuniu-se com os representantes da Paróquia de Nossa Senhora
da Purificação de Pernes, que integram a “Comissão para a Construção da Capela de São
José (em Chã de Baixo e Outeiro de Fora)”. --------------------------------------------------------- VINTE E QUATRO – Reuniu-se com o Director do Projecto Municipal "Santarém a
Património Mundial". ----------------------------------------------------------------------------------- VINTE E CINCO – Reuniu-se com o Coordenador Municipal dos Serviços de
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------ VINTE E SEIS – Dia vinte e seis de Outubro – Presidiu à cerimónia de lançamento
do livro “Ter, Ser e Poder - O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos finais da Idade
Média”, da autoria do Dr. Luís Mata. ----------------------------------------------------------------- VINTE E SETE – Presidiu à sessão solene de abertura do XII Encontro Nacional de
Museologia e Autarquias. ------------------------------------------------------------------------------ VINTE E OITO – Subscreveu o protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal
de Santarém e o Museu Nacional de Arqueologia.-------------------------------------------------- VINTE E NOVE – Presidiu à abertura da “Quarta mostra de conservação e
restauro”, patente ao público na Biblioteca Municipal Braamcamp Freire. --------------------- TRINTA – Recebeu Sua Excelência o Ministro da Cultura. --------------------------------- TRINTA E UM – Interveio na abertura da primeira sessão de trabalhos do XII
Encontro Nacional de Museologia e Autarquias. --------------------------------------------------- TRINTA E DOIS – Participou na reunião da Associação Nacional de Municípios
Portugueses destinada à eleição da Mesa da Secção de Municípios com Museus. ------------- TRINTA E TRÊS – Presidiu ao acto inaugural da exposição intitulada “De mãos
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dadas na arte do fogo”, da autoria de Helena Cotrim e Teresa Jorge, que decorreu na
Biblioteca Municipal Braamcamp Freire. ------------------------------------------------------------- TRINTA E QUATRO – Participou nas iniciativas culturais integradas no programa
alusivo ao “Dia da Rota da Luz”, que decorreu no Festival Nacional de Gastronomia. -------- TRINTA E CINCO – Dia vinte e oito de Outubro – Visitou, como convidado de
honra, a expo-feira de coleccionismo e velharias de Santarém. ------------------------------------ TRINTA E SEIS – Associou-se às comemorações do “Dia do Brasil”, no âmbito do
Festival Nacional de Gastronomia. --------------------------------------------------------------------- TRINTA E SETE – Reuniu-se com o Prefeito de São Vicente (Estado de São
Paulo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRINTA E OITO – Reuniu-se com o Secretário da Cultura de São Vicente (São
Paulo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRINTA E NOVE – Participou na cerimónia evocativa do septuagésimo quinto
aniversário da Fundação Luísa Andaluz. -------------------------------------------------------------- QUARENTA – Associou-se ao lançamento do livro “Luiza Andaluz – Um Marco na
História de Santarém”, da autoria de Martinho Vicente Rodrigues. ------------------------------- QUARENTA E UM – Dia vinte e nove de Outubro – Associou-se à cerimónia de
“apresentação das linhas fundamentais da recandidatura do Doutor Jorge Sampaio à
Presidência da República”. ------------------------------------------------------------------------------ QUARENTA E DOIS – Dia trinta de Outubro – Reuniu-se com o Presidente da
Junta de Freguesia de Tremês. -------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E TRÊS – Reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração
da DET - Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, S.A.-------------------------------------- QUARENTA E QUATRO – Recebeu, para apresentação de cumprimentos de
despedida, o Presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica, Medalhística Cultural e
Educacional e Grão-Mestre da Ordem Internacional da Fraternidade Brasil-Portugal,
Comendador Dom Galdino Cuchiaro. ----------------------------------------------------------------- QUARENTA E CINCO – Dia trinta e um de Outubro – Reuniu-se com o Presidente
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da Junta de Freguesia de São Nicolau.---------------------------------------------------------------- QUARENTA E SEIS – Visitou os diversos lugares que integram a freguesia de São
Nicolau. --------------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E SETE – Conferiu posse a novos funcionários: Filomena Lopes
Machado, como Auxiliar Técnico de Museografia, com efeitos a partir de vinte e um de
Setembro de dois mil; Joaquim Maria Lavareda Simões, como Engenheiro Técnico
Agrário Especialista, com efeitos a partir de vinte e sete de Setembro de dois mil; Magda
Marisa da Silva Graça, como Auxiliar Técnico de Museografia, com efeitos a partir de
três de Outubro de dois mil; Manuel Faustino Pinho, como Técnico Superior de
Informática de Primeira Classe, com efeitos a partir de dezasseis de Outubro de dois mil;
Maria Irene Sousa César Pereira Lobo, como Operador de Sistema – Chefe, com efeitos a
partir de dezasseis de Outubro de dois mil; e Rui Manuel Félix de Oliveira, como
Operador de Sistema Principal, com efeitos a partir de vinte e três de Outubro de dois
mil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E OITO – Reuniu-se com o Presidente da Direcção da Liga dos
Amigos do Hospital de Santarém. --------------------------------------------------------------------- QUARENTA E NOVE – Reuniu-se com os responsáveis pela gestão da “Galeria
Respublica”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA – Presidiu a nova reunião interna de coordenação autárquica. ------------- CINQUENTA E UM – Dia um de Novembro – associou-se às comemorações do
“Dia do Algarve”, no âmbito do Festival Nacional de Gastronomia. ---------------------------- CINQUENTA E DOIS – Interveio no acto inaugural da Capela de Santa Iria
(Ribeira de Santarém). ---------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E TRÊS – Visitou Comeiras de Baixo, em Achete, e acompanhou as
iniciativas culturais integradas no âmbito das festas em honra de São Simão. ------------------ CINQUENTA E QUATRO – Reuniu-se com a Direcção da Associação Cultural
Recreativa Três Aldeias (Comeiras de Baixo). ------------------------------------------------------ CINQUENTA E CINCO – Reuniu-se com a Junta de Freguesia de Achete. -----------
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---- CINQUENTA E SEIS – Recebeu Sua Excelência o Embaixador do Brasil. --------------- CINQUENTA E SETE – Assistiu ao concerto pelo “Coro Masculino e Feminino de
Brasília”, na Igreja da Misericórdia, sob o patrocínio da Câmara Municipal de Santarém. ---- CINQUENTA E OITO – Deu conhecimento das Ordens de Serviço números nove e
dez, datadas de dois de Novembro, que a seguir se transcrevem: ---------------------------------- “A coordenação institucional do Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e
Alfange fica, a partir desta data, confiada à senhora Vereadora Maria da Graça
Morgadinho, em quem delego poderes com a necessária capacidade decisória. ----------------- Divulgue-se e proceda-se em conformidade.” ---------------------------------------------------- “A coordenação institucional da Casa do Brasil fica, a partir desta data, confiada ao
senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, em quem delego poderes com a necessária
capacidade decisória. ------------------------------------------------------------------------------------- Todo o pessoal afecto à Casa do Brasil ou a novas realidades jurídicas em que venha
a participar responde e responderá perante o senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr.
Joaquim Adriano Botas Castanho.---------------------------------------------------------------------- Divulgue-se e proceda-se em conformidade.” ---------------------------------------------------- CINQUENTA E NOVE – Recordou que a próxima reunião do Executivo Municipal
decorrerá dia nove de Novembro, a partir das nove horas. ------------------------------------------ SENHOR VEREADOR VICENTE BATALHA – UM – No dia vinte e nove de
Outubro, esteve presente na cerimónia de lançamento do livro do Mestre Dr. Martinho
Vicente Rodrigues sob o título “Luiza Andaluz, um marco na história de Santarém”, que
foi muito participada e digna e congregou os Amigos de Madre Andaluz. Quis deixar os
parabéns ao autor pelo seu trabalho de investigação e a todos quantos apoiaram mais esta
iniciativa editorial. --------------------------------------------------------------------------------------- Uma nota para sublinhar a presença de Madre Luiza Andaluz na toponímia da Vila de
Pernes, já que alguns dos seus antepassados ali foram baptizados e casados, como consta
na árvore genealógica no livro do Professor Martinho Vicente Rodrigues, bem como a
sua ligação à Quinta de São Silvestre, antigo Colégio dos Jesuítas de mil seiscentos e
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sessenta a mil setecentos e setenta. ------------------------------------------------------------------- DOIS – No dia um de Novembro, assistiu ao Concerto, na Igreja da Misericórdia,
pelo Coro Feminino e Masculino de Brasília. Qualidade, virtuosismo, originalidade,
dessacralização da música, são alguns traços que marcaram o mágico serão de ontem.
Disse não saber se foi um concerto, se foi um espectáculo, mas há muito tempo que não
via nem ouvia um conjunto de vozes, uma excelência de naipes, em que quase cada
elemento era um solista, num repertório difícil, dessintonizado e autonomizado, que uniu
a Música Sacra à música ligeira de Tom Jobim e Vinícius de Morais. -------------------------- TRÊS – Embora com significativo atraso, já que quando saiu da Junta de Freguesia
de Pernes tudo estava pronto, quis destacar o concurso público anunciado e aberto da
nova Ponte sobre o Rio Alviela em Pernes e respectiva correcção de traçado, com base de
cento e oitenta mil contos e um prazo de execução de duzentos e setenta dias. --------------- É uma obra importante para a fluidez e segurança do tráfego na saturada Estrada
Nacional número Três, que tinha no local da velha Ponte de Ferro um perigoso
estrangulamento, como várias vezes referiu aqui na reunião do Executivo Municipal. Fez
votos para que finalmente se cumpra a promessa dentro dos prazos ora anunciados. --------- Não quis deixar de, uma vez mais , chamar a atenção para o lamentável estado de
degradação da Estrada Nacional número três, que não pode continuar assim, pois é uma
situação vergonhosa, solicitando à Câmara o seu maior empenhamento na
repavimentação desta via principal que atravessa o nosso concelho, e vai passar mais um
Inverno neste estado! ----------------------------------------------------------------------------------- QUATRO – Timor está na ordem do dia, Xanana Gusmão foi recebido em Torres
Novas em clima de apoteose. Um ano passou, e continuamos sem saber o resultado da
conta aberta por esta Câmara, nem esta Câmara deliberou ainda sobre o seu donativo.
Como várias vezes tem vindo a solicitar, é mais que tempo de ser tornado público o
montante dos fundos angariados. Aqui fica de novo o pedido, para que tal aconteça em
breve. Timor precisa e muito! ------------------------------------------------------------------------- CINCO – Colocou as seguintes questões: ----------------------------------------------------
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---- a) Mini-rotunda na Portela/Estrada Nacional número Três, onde o traçado é perigoso
com uma saliência, a seu ver e de muita gente inexplicável, e que consiste num risco. ------- b) Sinistralidade no viaduto do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas, há dados? Os acidentes são frequentes, o que há a corrigir? ------------- c) Obras no C.I.C., no antigo pavilhão dos Estados Unidos da América para que são?
---- SEIS – Concluiu perguntando porque razão não foi incluído na agenda de trabalhos
desta reunião, como solicitou, o processo da empresa Fiança, Limitada sobre o
Kártodromo, na freguesia de Vaqueiros. ------------------------------------------------------------- SENHOR VEREADOR HERMÍNIO MARTINHO – UM – De dezoito a vinte e
um de Outubro esteve presente na Feira Internacional do Ambiente, em França. -------------- DOIS – No dia vinte e cinco de Outubro participou numa reunião de trabalho, em
Porto de Mós, a fim de tratar de assuntos relacionados com o Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros.------------------------------------------------------------------------------------ TRÊS – Informou que, no dia três de Novembro, deslocar-se-á à freguesia de
Almoster, acompanhado pelo senhor Delegado de Saúde, a fim de efectuarem uma
avaliação das questões que se prendem com a agro-pecuária Madeira & Madeira e com
as lagoas que se encontram no Concelho de Santarém e que não estão impermeabilizadas
nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------- SENHOR VEREADOR BOTAS CASTANHO - UM – Dia dezanove de Outubro –
Integrou a mesa que presidiu à sessão de abertura do Simposium da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos, realizada no auditório do CNEMA - Centro Nacional
de Exposições e Mercados Agrícolas, e que contou com a presença de Sua Excelência o
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde. -------------------- DOIS – Participou na reunião da Assembleia da Associação de Municípios da Lezíria
do Tejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – Dia vinte de Outubro – Participou, na Igreja da Misericórdia de Santarém, na
apresentação do livro “Praça de touros de Santarém” e na abertura de uma exposição de
pintura sobre temas tauromáquicos, onde usou da palavra destacando a importância desta
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obra para o conhecimento da história de Santarém no Século XX e felicitando a
Misericórdia de Santarém por esta edição. ---------------------------------------------------------- QUATRO – Acompanhou a visita de Sua Excelência o Ministro da Juventude e dos
Desportos ao nosso Município e a diversos equipamentos desportivos (obras do
complexo aquático municipal, pavilhão desportivo de São Vicente do Paúl, parques
desportivos de Vale de Estacas e de Sacapeito), além de ter participado na sessão de
homenagem aos atletas olímpicos do distrito de Santarém, realizado no CNEMA - Centro
Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ---------------------------------------------------- CINCO – Dia vinte e seis de Outubro – Esteve presente na cerimónia de
apresentação do livro “Ser, Ter e Poder – O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos
finais da Idade Média”, da autoria do Dr. Luís Mata, Técnico Superior da nossa
autarquia, ao qual endereçou os parabéns pelo nível da obra realizada. ------------------------ SEIS – Dia vinte e sete de Outubro – Procedeu à assinatura do protocolo de
cooperação com a Escola Superior de Educação, oportunamente aprovado pelo
Executivo, na sede da mesma Escola. --------------------------------------------------------------- SETE – Dia vinte e oito – Acompanhou as festividades do Dia do Brasil, no Festival
Nacional de Gastronomia e em especial o Prefeito Márcio Franco de São Vicente,
cidade-irmã, do Estado de São Paulo. --------------------------------------------------------------- OITO – Dia um de Novembro – Assistiu à exibição do Coro Feminino e Masculino
de Brasília, na Igreja da Misericórdia, espectáculo do maior nível e interesse que
proporcionou, a quem assistiu, uma verdadeira noite de magia. Deu a propósito, os
parabéns à Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral por mais esta realização de grande
qualidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ SENHORA VEREADORA GRAÇA MORGADINHO – UM – No dia vinte de
Outubro participou numa reunião, no Jardim das Portas do Sol, com todos os
responsáveis pela obra que se está a realizar naquele local. -------------------------------------- DOIS – À tarde esteve presente na inauguração da exposição de pintura “A arte de
pegar touros”, na Igreja da Misericórdia, e na apresentação do livro “Praça de Touros de
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Santarém”, da iniciativa da Santa Casa da Misericórdia. ------------------------------------------- TRÊS – No dia vinte e quatro de Outubro esteve presente numa reunião relacionada
com o Plano de Pormenor do Alporão e Alcáçova com visita ao local onde decorreram os
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- QUATRO – No mesmo dia esteve, em representação do senhor Presidente, no
almoço de gastronomia da Região Centro e acompanhou a visita do senhor Ministro da
Juventude e Desporto que culminou no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas com a cerimónia de homenagem aos atletas que se deslocaram a
Sidney.----------------------------------------------------------------------------------------------------- CINCO – No dia vinte e seis de Outubro esteve presente na abertura do Encontro de
Museologia e Autarquias, que decorreu em Santarém, no lançamento do livro “Ser, Ter e
Poder”, a tese do Dr. Luís Mata. ----------------------------------------------------------------------- Acompanhou os trabalhos do Encontro, que contaram com a presença do senhor
Ministro da Cultura. ------------------------------------------------------------------------------------- SEIS – À tarde esteve presente no encontro das cinquenta e duas Câmaras
Municipais para a criação da Secção de Museus, no seio da Associação Nacional de
Municípios Portugueses. -------------------------------------------------------------------------------- SETE – Esteve presente na abertura da exposição de pintura, patente na Biblioteca
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ OITO – No dia vinte e sete de Outubro manteve uma reunião com o senhor Vereador
Hermínio Martinho a fim de tratarem de assuntos relacionados com a captura de pombos.
---- NOVE – No dia vinte e oito de Dezembro decorreu o Dia do Brasil, no Festival
Nacional de Gastronomia. ------------------------------------------------------------------------------ DEZ – No mesmo dia, às dezassete horas e trinta minutos deslocou-se ao CNEMA Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em representação do senhor
Presidente, para a cerimónia de encerramento do décimo segundo Encontro de
Museologia e Autarquias, que decorreu com larga participação das autarquias de todo o
País. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- ONZE – No dia vinte e nove esteve presente, com o senhor Vereador Botas
Castanho, no Festival do Programa Feira Franca. -------------------------------------------------- DOZE – No dia trinta esteve presente, em representação do senhor Presidente, no
almoço da Região de Leiria, no Festival Nacional de Gastronomia. ---------------------------- TREZE – Acompanhou os brasileiros que estão presentes no Festival de
Gastronomia, numa visita ao Restaurante “O Castelo”. ------------------------------------------- CATORZE – No dia trinta e um assistiu à actuação do Coro Feminino e Masculino
de Brasília. ----------------------------------------------------------------------------------------------- SENHOR VEREADOR FÉ DE PINHO – Referiu ter visitado a freguesia do Vale
de Santarém, onde manteve reuniões de trabalho. ------------------------------------------------- Distribuiu memorando onde constam os assuntos abordados naquelas reuniões. --------- Salientou a actividade desenvolvida pela APPACDM - Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e apresentou algumas sugestões para apoio
àquela Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------- SENHORA VEREADORA DUNIA PALMA – UM – No dia vinte e cinco de
Outubro manteve uma reunião com o Conselho Directivo do Instituto Nacional de
Habitação, no sentido de se desenvolver um projecto da empresa J. J. Louro, para
construção de habitação a custos controlados. ------------------------------------------------------ DOIS – No mesmo dia presidiu a uma reunião do Conselho Local de Acção Social a
fim de tratar assuntos relacionados com um seminário que irá decorrer em Março. ---------- TRÊS – No dia vinte e oito, participou no Colóquio da ATAM - Associação dos
Técnicos Administrativos Municipais, em Vila Nova de Gaia, e representou o senhor
Presidente na respectiva sessão de encerramento.-------------------------------------------------- QUATRO – Referiu que prosseguem as reuniões da Comissão de Protecção de
Menores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ------------------------------------------- E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram treze horas, lavrando-se a presente acta que vai ser submetida a aprovação
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na reunião imediata. ------------------------------------------------------------------------------------- E eu, ________________________________________________ Chefe de Secção a
redigi e subscrevi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE ---------------------------------------------- ____________________________________________________________________
--------------------------------------- OS VEREADORES -----------------------------------------

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

---- ____________________________________________________________________

