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Faltas justificadas:
Engº. Luís Manuel Fé de Pinho
Faltas por justificar:

1

ACTA Nº. 06/2001
Reunião de 15 de Fevereiro de 2001

------------------------------------ ABERTURA DA ACTA ---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram nove horas e vinte 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. --------------------------------------------------------------------------------------- A seguir, e depois de submetida, pelo senhor Presidente, à votação, foi deliberado,
por unanimidade, justificar a falta do senhor Vereador Fé de Pinho à presente reunião. ---- Na sequência da injustificação da falta do senhor Vereador Fé de Pinho à reunião
extraordinária, realizada no passado dia sete do corrente mês, pelo mesmo foi agora
apresentado atestado médico, em aditamento à justificação inicial. ---------------------------- O Executivo Municipal constatando que o pedido de justificação da falta àquela
reunião não foi anulado e considerando que a apresentação de um atestado nesta data
levanta dúvidas políticas e processuais deliberou, por unanimidade, remeter a
documentação ao Gabinete de Assuntos Jurídicos a fim de que este se pronuncie e
esclareça a Câmara relativamente à validade destes procedimentos. --------------------------- Foi ainda abordada a questão de o mesmo vereador, apesar de ter estado presente, ter
apresentado um pedido de justificação de falta para a reunião de oito de Fevereiro, do
seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------------- “Justificação da nossa não comparência à reunião ordinária do executivo a realizar
em oito de Fevereiro de dois mil e um. ------------------------------------------------------------- Em relação a este assunto, informo V. Ex.ª de que, por motivos de natureza
profissional inerentes à preparação da minha tese de doutoramento, não me é possível
estar presente nesta reunião. -------------------------------------------------------------------------- Da ordem de trabalhos recebida, verifico que também não há nenhum assunto que
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requeira a minha especial presença nesta reunião.” ----------------------------------------------- O senhor Vereador António Oliveira manifestou-se penalizado perante o teor do
segundo parágrafo da carta, porque um Vereador eleito tem que estar presente nas
reuniões de Câmara, participar no debate e na vida concelhia. ---------------------------------- Também o senhor Vereador Hermínio Martinho estranhou que, numa ordem de
trabalhos com cinquenta e três temas para deliberar, o senhor Vereador Fé de Pinho não
tenha encontrado nenhum assunto que lhe interessasse.------------------------------------------ Após mais alguma troca de impressões, a Câmara deliberou, por unanimidade,
remeter, também, esta carta ao Gabinete de Assuntos Jurídicos para emissão de parecer.
--------------------- LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES ------------------------ OBRAS - A) INFORMAÇÕES PRÉVIAS -------------------------------------------------- VIABILIDADES SUSCEPTÍVEIS DE DEFERIMENTO, NAS CONDIÇÕES
EXPRESSAS NOS RESPECTIVOS PARECERES TÉCNICOS -------------------------- De ANA MARIA FRAGOSO GASPAR LOPES, residente na Rua Ana Macedo,
número cinco – segundo esquerdo, nesta Cidade, solicitando reapreciação do pedido de
informação prévia para construção de uma moradia, em Casais da Aroeira, freguesia de
Várzea, deste Município. ----------------------------------------------------------------------------- Esta pretensão foi presente em reunião camarária de quinze de Dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, tendo a mesma sido viabilizada com algumas
condicionantes. ----------------------------------------------------------------------------------------- Reapreciada a pretensão pelo Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, foi
informado o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- “Pretende-se nova avaliação da pretensão de construir uma moradia em local
identificado como agroflorestal não inserido na Reserva Ecológica Nacional nem na
Reserva Agrícola Nacional, intenção já anteriormente objecto de viabilização, conforme
deliberação camarária de quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.-------- Uma vez que se mantém as condições regulamentares que presidiram a anterior
decisão, proponho a viabilização da pretensão nas condições expressas aquando da
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deliberação atrás referida.”-------------------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é viável, de
acordo com o parecer técnico atrás transcrito. ----------------------------------------------------- De JOSÉ JÚLIO SANTOS COSTA, residente na Rua das Musas, lote três – quarto
B, Lisboa, solicitando reapreciação do pedido de informação prévia para construção de
uma moradia no lugar de Raposeira de Baixo, freguesia de Póvoa da Isenta, deste
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- Esta pretensão foi votada e discutida na reunião camarária de treze de Maio de mil
novecentos e noventa e seis, tendo a mesma sido aprovada.------------------------------------- Apreciada novamente, o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, informou o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- “Pretende-se nova avaliação da pretensão de realizar construção habitacional em
local identificado no Plano Director Municipal como agroflorestal não inserido na
Reserva Agrícola Nacional nem Reserva Ecológica Nacional.---------------------------------- Uma vez que se mantêm as condições regulamentares que vigoravam quando da
anterior deliberação de treze de Maio de mil novecentos e noventa e seis, proponho a
viabilização da pretensão, nas condições expressas em anterior decisão camarária. --------- Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é viável em
face da informação técnica atrás transcrita.--------------------------------------------------------- B) LOTEAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------- De RAFAEL, LIMITADA E SANTÉCNICA, LIMITADA, com sede na Rua
Doutor Jorge de Sena, Alto do Bexiga, freguesia de Salvador, nesta Cidade,
apresentando uma exposição relativamente às taxas aplicadas às caves para
estacionamento, referentes ao loteamento de uma propriedade licenciada pelo alvará
número dois/dois mil e um, sita no lugar de Vale de Estacas, freguesia da sua sede. ------- Pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi emitido
um parecer do seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------- “Relativamente ao exposto pela requerente, solicitando que seja considerado sem
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efeito a aplicação de taxas às caves para estacionamento, devo informar que o actual
regulamento não isenta as caves para estacionamento do pagamento de taxas, pelo que
considero dever indeferir-se a pretensão. ---------------------------------------------------------- Julgo que não seria despropositado prever-se tal inserção desde que se garantisse
que os lugares de estacionamento em cave se destinavam aos moradores dos prédios
onde se inserem e não foram, medidas em formação, muitas vezes para outros fins que
não o estacionamento.” ------------------------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente em face do parecer
do Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente.------------------------------ De VIRGINIA BATISTA FRAGOSO E OUTROS, residentes na Rua Casais da
Alagoa – Casais da Alagoa, freguesia de Salvador, nesta Cidade, apresentando um
estudo de loteamento para uma propriedade sita no lugar da sua residência. ----------------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi informado o seguinte: --------------------------- “São apresentados, na sequência da informação de doze/dois mil, (constante do
processo) elementos corrigidos referentes à proposta de licenciamento de operação de
loteamento, a levar a efeito em espaço classificado de urbanizável de média densidade,
dentro do Perímetro Urbano da Cidade. ----------------------------------------------------------- De acordo com a anterior informação, mantém-se o enquadramento no regulamento
do Plano Director Municipal, nomeadamente os índices previstos no artigo cinquenta e
quatro (CAS = zero vírgula dezasseis < zero vírgula quarenta, COS = zero vírgula
quarenta e nove > zero vírgula cinquenta); verifica-se igualmente que foi revista a
proposta de acordo a anterior informação técnica, e corrigidas as situações descritas,
nomeadamente a identificação das áreas das caves no quadro da planta de síntese, e o
numero de lugares de estacionamento no interior do lote doze (vinte lugares ).----------Foi apresentada a constituição completa da equipa multidisciplinar de acordo com o
disposto no Decreto Lei número duzentos e noventa e dois/noventa e cinco de catorze de
Novembro.----------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às questões constantes no parecer do Director do Departamento de
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Gestão Urbanística e Ambiente de trinta de Novembro do ano findo, verifica-se estarem
já identificadas as passadeiras para peões (no sentido de garantir nos respectivos
projectos de especialidades o cumprimento das recomendações previstas no Decreto Lei
número cento e vinte e três/noventa e sete de vinte e dois de Maio, nomeadamente, a
altura máxima de zero vírgula doze metros dos lancis nas imediações das passadeiras
para peões, de forma a facilitar o rebaixamento até zero vírgula zero dois metros na
zona da passadeira, de acordo com o previsto no Capítulo I do mesmo diploma); julgase ainda estar garantida a correcção de alinhamento das construções dos lotes quatro
a seis no sentido da informação do mesmo parecer.---------------------------------------------- Face ao exposto na presente informação, julga-se estarem agora reunidas as
condições para a proposta de deferimento da pretensão.” -------------------------------------- Também pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi
prestada a seguinte informação: ---------------------------------------------------------------------- “Concordo com a proposta de aprovação do projecto de loteamento, todavia, deverá
exigir-se a apresentação de uma planta de síntese completa, com as infraestruturas e
modelação do terreno (indicando as curvas de nível), por uma questão de rigor, e uma
planta de implantação dos lotes à escala um : dois mil para actualização das cartas
topográficas. Deverá chamar-se a atenção dos requerentes para a circunstância de o
projecto de loteamento não prever a construção de anexos nos lotes para moradias nem
outras construções como piscinas, pérgolas, etc., pelo que, no pedido de licenciamento
dessas construções não poderão ser incluídas.” -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente estudo de loteamento, de
acordo com os pareceres técnicos prestados, devendo ser apresentados os projectos das
obras de urbanização no prazo de um ano. --------------------------------------------------------- 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 -----------------------------------
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--- PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DE
CENTRO

HISTÓRICO

DE

SANTARÉM

–

APRESENTAÇÃO

DOS

OBJECTIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS P.M.O.T. – Pela equipa técnica do Plano
em epígrafe, foi presente a informação número quarenta e quatro, de treze do corrente
mês, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- “Na sequência do estabelecido por V. Ex.ª, na reunião de Câmara de sete de
Fevereiro de dois mil e um, a equipa técnica do Plano de Urbanização de Salvaguarda e
Valorização do Centro Histórico de Santarém, sugere que o Executivo Camarário seja
informado que aquela encontra-se disponível nas tardes dos dias dezanove e vinte de
Fevereiro de dois mil e um, no Gabinete de Candidatura a Património Mundial – Edifício
da Assembleia Distrital, Largo do Carmo , por forma a dar conta dos dados actualizados
da proposta – mormente o regulamento – e a clarificar pontos passíveis de qualquer
dúvida.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da informação técnica e
prosseguir a reflexão por forma a deliberar, definitivamente, na reunião de oito de Março
próximo futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM – Pelo senhor Director do Departamento
Administrativo e Financeiro foi presente a informação número cinco/dois mil e um, de
treze de Fevereiro, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- “Na sequência das alterações da estrutura orgânica da Câmara Municipal de
Santarém, publicadas no Diário da República em vinte e seis de Setembro de mil
novecentos e noventa e seis e vinte e três de Março de mil novecentos e noventa e nove
respectivamente, foi diagnosticada pelos Directores e responsáveis dos serviços a
necessidade de se proceder a novos reajustamentos no quadro de pessoal. ------------------- Esta necessidade visa dotar os respectivos serviços de pessoal com as qualificações
próprias para o desempenho das funções exigidas pela legislação (Decreto-Lei número
duzentos e trinta e quatro-A/2000, de vinte e cinco de Setembro – Assistentes de Acção
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Educativa e Decreto-Lei número trinta e cinco/dois mil e um, de oito de Fevereiro –
extinção da carreira de Servente); a integração de pessoal do Gabinete Técnico Local da
Ribeira de Santarém e Alfange; o aumento de lugares no Gabinete de Protecção Civil
(Bombeiros Municipais) e, por fim a necessidade de dotar o quadro de lugares cujas
funções estão a ser desempenhadas por pessoal contratado a termo certo. -------------------- A alteração proposta terá um encargo mensal de treze milhões noventa e nove mil
oitocentos e cinquenta escudos, à qual se deve deduzir as remunerações com os
contratados a termo certo no valor de sete milhões quinhentos e cinquenta mil
quatrocentos e dez escudos, pelo que terá um encargo total mensal de cinco milhões
quinhentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta escudos.---------------------------- De referir que esta alteração a ser aprovada será implementada gradualmente tendo
sempre em conta as necessidades dos serviços e as disponibilidades orçamentais. ---------- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia
Municipal ao abrigo do número dois do artigo segundo do Decreto-Lei número cento e
dezasseis/oitenta e quatro, de seis de Abril, com a redacção que foi dada pela Lei número
quarenta e quatro/oitenta e cinco, de treze de Setembro. ----------------------------------------- Um – A criação no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Santarém, ao abrigo
da alínea o) do número dois do artigo cinquenta e três da Lei número cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, dos lugares constantes da proposta que se
anexa (Documento I).” -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Director do
Departamento Administrativo e Financeiro, devendo o assunto ser remetido à
Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação. ------------------------------------ Mais foi deliberado aprovar este assunto em minuta a fim de que possa produzir
efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------------------------- MINUTAS DE ESCRITURAS DE DOAÇÃO E PERMUTA ENVOLVENDO A
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM A IGI - INVESTIMENTO E GESTÃO
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IMOBILIÁRIA SOCIEDADE ANÓNIMA – A Câmara, em face de informação
favorável emitida pelo Gabinete de Assuntos Jurídicos, deliberou, por unanimidade,
aprovar as minutas das escrituras de doação e permuta, que ficam anexas à presente acta
(Documentos II e III), dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei. ------------------ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
ALCANHÕES – ADJUDICAÇÃO – Pela Comissão de Análise das propostas a
concurso na empreitada em epígrafe foi presente o respectivo relatório final, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Tendo sido submetido a apreciação dos concorrentes admitidos a concurso da
empreitada em epígrafe, conforme preceituado no artigo cento e um do Decreto-Lei
número quatrocentos e quarenta e dois/noventa e um, de quinze de Novembro, o
relatório de análise das propostas, verificou-se não ter havido quaisquer reclamações,
pelo que se propõe a adjudicação daquela empreitada à firma Silvério & Melro,
Sociedade Anónima, pela importância de vinte e três milhões seiscentos e oitenta mil
duzentos e sessenta e seis escudos, mais IVA, uma vez que foram cumpridas todas as
formalidades.” ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara, em face do relatório final, deliberou, por unanimidade, adjudicar a
construção da estação elevatória de águas residuais de Alcanhões à Firma Silvério &
Melro, Sociedade Anónima, pelo montante de vinte e três milhões seiscentos e oitenta
mil duzentos e sessenta e seis escudos, mais IVA, devendo celebrar-se o respectivo
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação da minuta
e assinatura do contrato.------------------------------------------------------------------------------- CONSELHO CONSULTIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM
DE SANTARÉM – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM – Na sequência de ofício do Conselho Directivo da
Escola Superior de Enfermagem de Santarém solicitando a designação de um
representante da Câmara Municipal de Santarém para integrar o conselho consultivo
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daquela escola, o Executivo deliberou, por escrutínio secreto e unanimidade, nomear,
para o efeito, o senhor Vice Presidente, Dr. Joaquim Adriano Botas Castanho e, no seu
impedimento, a senhora Vereadora Dunia Palma.------------------------------------------------- UNIÃO DESPORTIVA DE SANTARÉM – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
PARA DOIS ATLETAS ALMOÇAREM NO C.A.S. - CENTRO DE APOIO
SOCIAL

DO

PESSOAL

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

E

SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE SANTARÉM – Pelo clube em epígrafe foi solicitada
autorização para que dois atletas ( José Hamilton Lima e Luciano Joaquim Silva) possam
almoçar no Centro de Apoio Social do Pessoal da Câmara Municipal de Santarém e
Serviços Municipalizados de Santarém tendo a Câmara deliberado, por unanimidade,
autorizar o solicitado.---------------------------------------------------------------------------------- UNIÃO DESPORTIVA DE SANTARÉM – AUDITORIA ÀS CONTAS –
CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA A CONSTITUIÇÃO DE
UMA SAD – SOCIEDADE ANÓNIMA DESPORTIVA – Pelo clube em epígrafe foi
presente uma carta do seguinte teor:----------------------------------------------------------------- “Na sequência da nossa anterior conversa vimos trazer à sua melhor atenção os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------- Um – Resultados da mais recente Assembleia Geral deste clube --------------------------- Dois – Auditoria ----------------------------------------------------------------------------------- Três – constituição de um grupo de trabalho para constituição de uma Sociedade
Anónima Desportiva ----------------------------------------------------------------------------------- Sobre o primeiro assunto, é nosso privilégio informar V. Ex.ª de que nesta última
assembleia geral do nosso clube foram tomadas três decisões, conforme relata a acta que
anexamos. Em primeiro lugar, foi decidido por unanimidade nomear uma comissão
administrativa que oriente os interesses do clube nos tempos mais próximos, constituída
pelos mesmos elementos que integravam a comissão de gestão que havia tomado conta
do clube na ausência da anterior direcção.---------------------------------------------------------- Em segundo lugar, foi aprovada, igualmente por unanimidade, uma proposta, que
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anexamos, para solicitar à Câmara Municipal de Santarém apoio para a realização de
uma auditoria às contas do clube.-------------------------------------------------------------------- Finalmente foi a comissão administrativa mandatada, também por unanimidade, para
desenvolver um projecto de constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva para
apresentação aos sócios em assembleia geral posterior.------------------------------------------ Quanto ao segundo assunto acima referido, vimos renovar o nosso pedido de apoio
para a realização de uma auditoria às contas do nosso clube. Propomos que essa
auditoria abranja os exercícios fiscais correspondentes às épocas desportivas dois mildois mil e um, mil novecentos e noventa e nove-dois mil e mil novecentos e noventa e
nove-mil novecentos e noventa e oito. Para além destes três últimos exercícios,
propomos ainda solicitar uma análise a diversos dossiers polémicos que “pedem” um
esclarecimento completo para bem do apaziguamento dos sócios e da transparência nas
relações entre o clube e a autarquia.----------------------------------------------------------------- Propomos ainda que esta auditoria seja realizada por uma empresa do calibre das
multinacionais a seguir referidas, por nos parecerem as únicas capazes de assegurar
independência, competência e experiência nesta área de actividade: Arthur Andersen,
Deloitte & Touche, Price Waterhouse, Ernest & Young, BDO – Binder, Coopers &
Lybrand. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Estamos já a diligenciar a obtenção de orçamentos que faremos chegar às mãos de V.
Ex.ªs assim que possível.------------------------------------------------------------------------------ Finalmente, quanto ao terceiro assunto, é nosso privilégio propor formalmente a
constituição de um grupo de trabalho entre o clube e a autarquia que em conjunto
desenvolva um projecto de constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva para o
futebol sénior na cidade de Santarém. Este projecto deverá incluir quatro vertentes
(económica, desportiva, jurídica e empresarial) corporizando-se num estudo económicofinanceiro, num projecto desportivo, numa proposta de estatutos e na constituição de um
núcleo duro de accionistas de referência para liderarem um futuro processo de subscrição
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Para o efeito solicitamos que V. Exª. nomeie dois representantes que possam
contribuir decisivamente para as vertentes jurídica e empresarial.” ---------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, manifestar
disponibilidade para assumir os encargos com a auditoria, ficando a aguardar os
respectivos orçamentos. ------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda deliberado nomear o Senhor Dr. Nuno Domingos, o senhor Dr. Joaquim
Borges e o senhor Dr. Rui Manhoso, para integrarem o grupo de trabalho com vista ao
desenvolvimento de um projecto de constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva,
que deverá ser apoiado juridicamente pelo senhor Dr. Carlos Alves. -------------------------- UNIÃO DESPORTIVA DE SANTARÉM – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO
AUTOCARRO

DA

UNIÃO

DESPORTIVA

SANTARÉM

À

CÂMARA

MUNICIPAL DE SANTARÉM – O clube referido em título remeteu a esta Autarquia
a carta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- “... vimos solicitar a revisão da forma como está a ser aplicado o protocolo supra
mencionado.--------------------------------------------------------------------------------------------- O valor que foi recentemente liquidado a este clube foi calculado com base no
número de dias de utilização efectiva do autocarro, a dez mil escudos por dia. -------------- Com a nossa habitual humildade vimos sugerir que este cálculo seja efectuado com
base no número de dias em que o autocarro ficou à disposição da autarquia (vinte e um
por mês, em média), sem que haja nada a apontar quanto ao valor diário. -------------------- Na nossa mui humilde opinião o que deve contar é o número de dias em que o
autocarro fica à disposição da autarquia e não o número de dias de utilização efectiva,
cuja contagem não temos sequer forma de acompanhar. ----------------------------------------- Assim, e caso concorde, como esperamos, com esta visão do assunto, vimos solicitar
a revisão do valor que nos foi liquidado correspondente aos dez meses de Março a
Dezembro de dois mil e ainda que a partir do corrente mês de Janeiro de dois mil e um
se aplique o mesmo princípio aos pagamentos a realizar mensalmente, ao abrigo do
mesmo protocolo.” -----------------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara, sob proposta da senhora Vereadora Dunia Palma, deliberou, por
unanimidade, dar satisfação ao solicitado. --------------------------------------------------------- ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE

SANTARÉM – CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL – PEDIDO DE SUBSÍDIO
– Pela Associação em epígrafe foi presente uma carta do seguinte teor:----------------------- “Quando os actuais órgãos sociais tomaram posse, elegeram como prioridade
principal das suas preocupações, a construção do novo Quartel-Sede.------------------------- Após inúmeros contactos estabelecidos com entidades e pessoas com conhecimento
sobre este assunto e atendendo à especificidade deste tipo de projectos, foi adjudicado a
elaboração dos projectos de arquitectura, especialidades, arranjos de exteriores e caderno
de encargos à empresa do Arquitecto CARLOS SILVA PEREIRA, entidade com grande
curriculum neste tipo de equipamentos. ------------------------------------------------------------ A adjudicação foi efectuada pelo valor de onze milhões e quinhentos mil escudos
mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Era intenção desta Direcção poder proceder ao pagamento de tal valor através das
suas receitas próprias, durante o ano de dois mil. No entanto tal não foi possível, pois
muitas das receitas previstas para o referido ano não foram possíveis de arrecadar pelo
facto de aqueles a quem nós prestamos serviço, não terem liquidado atempadamente os
mesmos, pelo que tem esta Associação por receber mais de dez milhões de escudos.------- Assim e porque temos necessidade de fazer avançar todo o processo, vimos solicitar
que essa autarquia nos conceda, por conta do futuro subsídio para a construção do novo
quartel-sede, um apoio financeiro no valor de dez milhões de escudos, para fazermos
face ao pagamento em falta junto do projectista.”------------------------------------------------- A Câmara, sob proposta do senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, atribuir
um subsídio no montante de dez milhões de escudos, nas condições requeridas, à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém destinado à construção
do novo quartel-sede. ---------------------------------------------------------------------------------- SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA FREGUESIA DE ABITUREIRAS – Pelo
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Departamento de Obras Municipais foi presente a informação número dois/dois mil e
um – TR de cinco de Janeiro último, do seguinte teor: ------------------------------------------- “Na sequência de vários contactos mantidos com a Junta de Freguesia em epígrafe
somos a apresentar uma proposta de sinalização para a área daquela autarquia.-------------- Esta proposta visa a implementação de novos sinais nos locais assinalados nas
plantas em anexo, com o objectivo de estabelecer um conjunto de regras de circulação e
estacionamento, no sentido de conseguir uma melhoria das condições de segurança
rodoviária. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Resumidamente, das medidas propostas podem destacar-se: a definição de
prioridades e a definição de zonas de atravessamento de peões (passadeiras).---------------- Propõe-se ainda o fornecimento de sinalização de direcção, de acordo com os
esquemas que se juntam. ------------------------------------------------------------------------------ Para aquisição da sinalização proposta e para a execução das passadeiras, por
administração directa, estimam-se os seguintes valores: ----------------------------------------- Sinalização de código: duzentos e trinta mil escudos----------------------------------------- Sinalização de direcção: cento e vinte mil escudos ------------------------------------------- Passadeiras: quinhentos e sessenta mil escudos ----------------------------------------------- Total: novecentos e dez mil escudos.” ---------------------------------------------------------- A Câmara, sob proposta do senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, aprovar a
sinalização proposta para a Junta de Freguesia de Abitureiras. --------------------------------- JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE – REVESTIMENTO FLORESTAL
- Pela Chefe da Divisão do Ambiente e Qualidade de Vida foi presente a informação
número cento e oitenta e dois/dois mil, de vinte e quatro de Novembro, do seguinte teor:
--- “Em face do pedido de STORA CELBI – Celulose Beira Industrial, Sociedade
Anónima, relativamente a uma parcela de terreno denominada de Várzea, com uma área
total de sete hectares, na freguesia de Alcanede, neste concelho para licenciar a
reflorestação da referida parcela com eucaliptos, temos a informar o seguinte: -------------- Primeiro - A interpretação que foi feita pela Circunscrição Florestal da Marinha
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Grande ao Decreto-Lei número cento e trinta e nove/oitenta e nove mencionado, e
posteriormente pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (circular trinta e
um/oitenta e nove), considera que, citando: “... as acções de florestação,
independentemente da espécie usada, implicam acções de aterro ou escavação que
conduzem a alterações do relevo natural e/ou das camadas de solo arável...”, razão pela
qual as florestações são licenciadas pelas Câmaras ao abrigo deste Decreto-Lei. ------------ Segundo - Segundo informação constante no processo, a parcela não se encontra
abrangida nem pela Reserva Agrícola Nacional nem pela Reserva Ecológica Nacional.---- Terceiro - De acordo com a planta de ordenamento do Plano Director Municipal a
área insere-se em espaço Agro-florestal. ----------------------------------------------------------- Quarto – Em face do exposto não se vê inconveniente em deferir o pedido de
reflorestação com eucaliptal, de acordo com o projecto apresentado, devendo, no
entanto, ser colhido o parecer da Junta de freguesia de Alcanede, tendo em vista ouvir a
população residente ou proprietários da região, assim como salvaguardar outros
interesses públicos, tais como achados arqueológicos, captação de águas, etc..”------------- Consultada a Junta de Freguesia de Alcanede a mesma informou não terem sido
apresentadas quaisquer reclamações, pelo que, considerando a informação da Divisão de
Ambiente e Qualidade de Vida, não vê inconveniente na satisfação do pedido.-------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido nos
termos da informação atrás transcrita. -------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Rosa Maria Feliciano e António Oliveira. ---------------------------- JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM – REVESTIMENTO
FLORESTAL - Pela Chefe da Divisão do Ambiente e Qualidade de Vida foi presente
a informação número cento e oitenta e três/dois mil, de vinte e quatro de Novembro, do
seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------------- “Em face do pedido de STORA CELBI – Celulose Beira Industrial, Sociedade
Anónima, relativamente a uma parcela de terreno denominada Malpique, com uma área
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total de quinze hectares, na freguesia de Vale de Santarém, neste concelho para licenciar
a reflorestação da referida parcela com eucaliptos, temos a informar o seguinte: ------------ Primeiro - A interpretação que foi feita pela Circunscrição Florestal da Marinha
Grande ao Decreto-Lei número cento e trinta e nove/oitenta e nove mencionado, e
posteriormente pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (circular trinta e
um/oitenta e nove), considera que, citando: “... as acções de florestação,
independentemente da espécie usada, implicam acções de aterro ou escavação que
conduzem a alterações do relevo natural e/ou das camadas de solo arável...”, razão pela
qual as florestações são licenciadas pelas Câmaras ao abrigo deste Decreto-Lei. ------------ Segundo - Segundo informação constante no processo, a parcela não se encontra
abrangida nem pela Reserva Agrícola Nacional nem pela Reserva Ecológica Nacional.---- Terceiro - De acordo com a planta de ordenamento do Plano Director Municipal a
área insere-se em espaço Agro-florestal.------------------------------------------------------------ Quarto – Em face do exposto não se vê inconveniente em deferir o pedido de
reflorestação com eucaliptal, de acordo com o projecto apresentado, devendo, no
entanto, ser colhido o parecer da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, tendo em vista
ouvir a população residente ou proprietários da região, assim como salvaguardar outros
interesses públicos, tais como achados arqueológicos, captação de águas, etc..”------------- Consultada a Junta de Freguesia do Vale de Santarém, e em face de dúvidas
apresentadas por esta, o senhor Vereador Hermínio Martinho prestou os esclarecimentos
necessários, passando referida Junta a manifestar o seu acordo. -------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido nos
termos da informação atrás transcrita.--------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Rosa Maria Feliciano e António Oliveira.----------------------------- JUNTA DE FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTARÉM – PEDIDO DE
SUBSÍDIO REFERENTE À EXECUÇÃO DE BRAZÃO – Em face do pedido de
subsídio apresentado pela Junta de Freguesia em epígrafe a Câmara, de harmonia com a
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deliberação de vinte e oito de Outubro de mil novecentos e noventa e seis, deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio de cento e cinquenta mil escudos à referida Junta para
fazer face às despesas com a execução do respectivo brasão. ----------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Rosa Maria Feliciano e António Oliveira. ---------------------------- MURALHAS DE SANTARÉM – ENCOSTA VIRADA À CALÇADA DE
ALFANGE

–

RELATÓRIO

DO

LABOTATÓRIO

NACIONAL

DE

ENGENHARIA CIVIL – MEDIDAS A IMPLEMENTAR – Pela Direcção Geral-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais foi presente o relatório do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil resultante da visita efectuada em cinco do corrente às
Muralhas de Santarém pelos Técnicos daquela instituição, que fica anexo à presente acta
(Documento IV) dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei.------------------------- A Câmara tomou conhecimento do relatório mencionado e deliberou, por
unanimidade, agir em conformidade com o mesmo. ---------------------------------------------- Encontrando-se presente o senhor Joaquim Louro com o intuito de clarificar
questões relacionadas com a polémica recente mente surgida sobre terrenos anexos
à Zona Industrial de Santarém e considerando que a presente reunião iria ser de
seguida interrompida para assinatura de protocolo de cooperação com o Instituto
de Reinserção Social, com a presença do senhor Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Justiça, pelo senhor Presidente foi solicitada autorização à Câmara
para lhe ser concedida a palavra, com o que a Câmara concordou. ----------------------- SENHOR JOAQUIM LOURO – Relembrou que tem realmente um protocolo
assinado entre a Câmara e a Firma J. J. Louro para instalar em Santarém duas empresas e
declarou que a sua intenção ao pretender instalar-se em Santarém é de criar postos de
trabalho e desenvolver a região. --------------------------------------------------------------------- Relativamente à polémica surgida referiu que além de ser administrador daquela
firma tem mais oito empresas sendo uma delas a Lourogest que é fundada num terreno
adquirido com o objectivo de poder vir a urbanizar e de poder vir a vender naquele
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terreno lotes industriais se houver, evidentemente, clientes para isso. Neste sentido
referiu que o propósito principal não é vender os lotes mas antes edificar ali uma zona
industrial para a qual tem objectivos de edificar e instalar diversos negócios. A este
propósito assumiu ter mandado efectuar um desenho sobre um possível loteamento,
admitindo que, tratando-se de um simples esboço que não foi elaborado por técnicos
especializados este continha enganos ocupando, inclusivamente um pouco dos terrenos
da Zona Industrial de Santarém. Informou também que neste momento um gabinete
técnico encontra-se a elaborar um estudo de todos aqueles terrenos para apresentar na
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Referindo-se à questão, vinda a público, de que ali estaria a vender terrenos a nove
mil e quinhentos escudos por metro quadro afirmou peremptoriamente que nunca vendeu
nenhum terreno e não os poderia vender uma vez que não eram seus. ------------------------- O senhor Vereador Vicente Batalha esclareceu que quando na Câmara se levantam
algumas questões não se pretende com isso julgar ninguém mas apenas esclarecer e
clarificar processo e desde que tudo esteja dentro da legalidade a Câmara com certeza
que aprova e se se verificar alguma ilegalidade agirá na altura própria, tratando todos os
munícipes por igual. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente foi de opinião que quando surgem questões deste tipo há que
clarificá-las e colocou à disposição dos senhores Vereadores e jornalistas todos os
elementos que possua para consulta. Considerou que a postura, do senhor Louro, aberta
e interessada no esclarecimento de todo o processo é a mesma que a Câmara adopta.
Aludiu ainda ao facto de que no que concerne aos objectivos claros que levaram a
Câmara a porporcionar condições de fixação de uma empresa que é a maior do concelho
na sede do território municipal, eles permanecem válidos, apesar dos atrasos nas obras
uma vez que estes são perfeitamente compreensíveis face aos rigores do prolongado
inverno. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador António Oliveira interveio para aclarar o sentido da questão que
havia levantado na reunião anterior, a qual era um pedido de esclarecimento resultante

ACTA Nº. 06/2001
Reunião de 15 de Fevereiro de 2001

18

do lapso inserido no esboço acima mencionado e, considerando que, obviamente, quando
há um erro este deve ser desfeito.-------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Maria da Graça Morgadinho salientou a postura de
honestidade do senhor Louro e a clareza de princípios que defendeu. Lamentou
profundamente que as polémicas levantadas estejam a prejudicar os interesses dos
empresários e, sobretudo do concelho de Santarém. Agradeceu ainda a presença do
senhor Louro e desejou que a sua fábrica entre em funcionamento porque – considerou –
é, pelas provas que já deu na sua vida de empresário, uma mais valia para o
desenvolvimento económico de Santarém. --------------------------------------------------------- Voltou a intervir o senhor Louro a fim de acrescentar, noutro âmbito, que tem a
intenção de, caso a Câmara concorde e autorize, recuperar uma escola antiga existente
em Amiais de Cima e oferecer aquele equipamento recuperado à localidade. ---------------- O senhor Presidente agradeceu a presença do senhor Louro considerando o debate
esclarecedor e importante para a clarificação da polémica mantendo o espírito de
transparência que sempre orienta a acção da Câmara. -------------------------------------------- Nesta altura a reunião foi interrompida para assinatura do protocolo atrás referido.----- PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE PERNES –
PEDIDO DE SUSÍDIO – Pela Paróquia em epígrafe foi presente uma carta que a seguir
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- “No passado dia quinze de Dezembro de dois mil a Paróquia de Pernes assinou um
contrato com a Direcção-Geral das Autarquias Locais, a fim de se proceder à
remodelação e restauro da Igreja Matriz. ----------------------------------------------------------- O presente protocolo, programa, assenta na realização dos seguintes trabalhos: --------- arranjo da sacristia (rebocos, pintura, pavimento) -------------------------------------------- substituição da escada que dá acesso ao altar mor e construção de um piso para
arrecadações -------------------------------------------------------------------------------------------- reboco/pintura dos espaços que dão acesso ao museu e respectivos pavimentos--------- reboco/pintura da sala (antigo baptistério) que dá acesso ao coro ------------------------
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--- pintura e alguns rebocos do interior da Igreja-------------------------------------------------- ligação ao coro ------------------------------------------------------------------------------------- iluminação da Igreja (já executado) ------------------------------------------------------------- Instalações sanitárias – interior ------------------------------------------------------------------ Instalações sanitárias – exterior (telhado, electricidade, pintura e a respectiva
ventilação)----------------------------------------------------------------------------------------------- O presente programa de trabalhos não contempla a pintura de exterior da Igreja, mas
o seu estado bastante deteriorado necessita de uma intervenção (reboco e pintura). --------- O total do investimento será de nove mil novecentos e noventa e seis contos sendo a
comparticipação de cinco mil novecentos e noventa e sete contos. ----------------------------- A paróquia realizou no ano de mil novecentos e noventa e nove a substituição do
telhado e do forro, com a preciosa colaboração da Câmara Municipal. ------------------------ A Igreja ficou com uma dívida a rondar os três mil contos, devendo actualmente dois
mil contos.----------------------------------------------------------------------------------------------- As ajudas são poucas...mas esperamos que as poucas ajudas façam muito para o bem
do património da nossa Igreja. ----------------------------------------------------------------------- Contamos, uma vez mais, com a vossa preciosa colaboração. Envio em anexo a lista
dos materiais necessários para realizarmos a obra de interesse comunitário, com os
respectivos preços (inclui o IVA, transporte e descarga no local).------------------------------ Renovo desde já os meus agradecimentos, na esperança do vosso apoio, que é para
nós indispensável e imprescindível.”---------------------------------------------------------------- A Câmara, sob proposta do senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, atribuir
para o efeito,

um subsídio no montante de dois milhões seiscentos e oitenta mil

setecentos e cinquenta escudos. ---------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado, aprovar este assunto em minuta a fim de que possa produzir
efeitos imediatos.------------------------------------------------------------------------------------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ----------- Ofício número quarenta e três/sete referência RM/RE da DET - Desenvolvimento
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Empresarial e Tecnológico, Sociedade Anónima remetendo exposição sobre
estacionamento subterrâneo no Largo do Comendador Paulino da Cunha e Silva e sobre
a construção de Centro de Serviços em local a indicar pela Câmara Municipal de
Santarém.Sobre este tema houve uma larga troca de impressões tendo os senhores
Vereadores manifestado completa discordância com a implantação no Choupal do
Business Center por considerarem que tal empreendimento naquele local congestionaria
a circulação naquela área. Uma vez que os empreendedores pretendem para o efeito “um
terreno central”, a Câmara foi de opinião que estes deveriam ser consultados tendo em
vista a clarificação do que pretendem – uma área perto do CNEMA- Centro Nacional de
Exposições e Mercados Agrícolas ou da Zona Industrial de Santarém, que não sendo na
cidade gozam de boas condições de acessibilidade o que as torna centrais, ou uma área
no planalto.---------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado consideraram ainda essencial que sejam avaliadas as condições em
que a Câmara poderia ceder o subsolo do Choupal para a construção de aparcamento
subterrâneo, com o qual concordam, em princípio. ----------------------------------------------- A Câmara, em face das questões levantadas durante o debate, deliberou, por
unanimidade, nomear os senhores Engenheiro Fernando Trindade e Dr. Carlos Alves,
para apreciação do assunto e apresentação de proposta ao executivo, no prazo de trinta
dias, contendo os espaços que, à luz do Plano Director Municipal, sejam susceptíveis de
serem utilizados para o fim pretendido e contendo informação esclarecendo as condições
de cedência do subsolo. ------------------------------------------------------------------------------- Carta do senhor Professor Apolinário Vaz Portugal agradecendo a honra que a
Câmara lhe conferiu distinguindo-o com a Medalha de Ouro da Cidade. --------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Informação número treze de nove do corrente mês do Director Projecto Municipal de
Consolidação do Sistema Urbano relativa à revisão do Plano Director Municipal. ---------- Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------Carta do Partido Comunista Português remetendo cópia do Projecto de Lei número
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trezentos e sessenta e oito/VIII que “Altera o Decreto-Lei número trezentos e quarenta e
quatro – B/oitenta e dois de um de Setembro que estabelece os princípios gerais a que
devem obedecer os contratos de concessão a favor da EDP - Distribuição Energia,
Sociedade Anónima quanto a exploração não é feita pelos municípios. ----------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício número trinta e quatro da Assembleia Municipal de Santarém remetendo
dois votos de protesto e uma moção apresentados pelo grupo parlamentar do Partido
Social Democrata com o intuito de serem agendados para a próxima sessão ordinária
daquela Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Circular número treze/dois mil e um da Associação Nacional de Municípios
Portugueses remetendo cópia do parecer emitido por aquela Associação sobre projecto
de Decreto-Lei que define o estatuto e as competências dos Governadores Civis. ----------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Relatório de Actividades da Casa do Brasil/Pedro Álvares Cabral dois mil -------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Casa do Brasil/Pedro Álvares Cabral – Programa de exposições em dois mil e um.
--- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor – Mapa estatístico
referente ao mês de Janeiro de dois mil e um. ----------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião da Comissão Organizadora da Lusoflora dois mil e um. ----------------- Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS SENHORES PRESIDENTE E ---------------------------------------------- VEREADORES --------------------------------------------- Após apreciação dos documentos apresentados à reunião, intervieram para dar
conhecimento de diversos assuntos reportados à data de vinte e cinco do mês findo,
conforme acordado na última reunião, os seguintes membros da Câmara Municipal. -----
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--- 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 vinte e cinco de Janeiro – Visitou as áreas da cidade mais atingidas
pelas intempéries. -------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – Dia vinte e seis de Janeiro – Recebeu Sua Excelência a Ministra do
Planeamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- QUATRO – Participou na cerimónia de escritura do contrato-programa entre o
Ministério do Planeamento e a Associação de Municípios da Lezíria do Tejo, para a
gestão do eixo um (PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do
Tejo).----------------------------------------------------------------------------------------------------- CINCO – Recebeu o Presidente da Junta de Freguesia de Vaqueiros. -------------------- SEIS – Participou em nova reunião do Conselho de Administração do CNEMA –
Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ------------------------------------------ SETE – Recebeu o Presidente da Junta de Freguesia da Romeira.------------------------- OITO – Participou na reunião efectuada com a Junta de Freguesia de São Nicolau e
a Associação de Residentes de São Domingos.---------------------------------------------------- NOVE – Dia vinte e oito de Janeiro – Acompanhou as exéquias do senhor Carlos
Marques, pai do Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Figueira. ----------------------- DEZ – Dia vinte e nove de Janeiro – Reuniu-se com o Director do Projecto
Municipal “Santarém a Património Mundial”.----------------------------------------------------- ONZE – Reuniu-se com a Comissão de Gestão da União Desportiva de Santarém. ---- DOZE – Reuniu-se com o Presidente da ENATUR – Empresa Nacional de Turismo,
S.A. (“Pousadas de Portugal”). ---------------------------------------------------------------------- TREZE – Recebeu o Presidente da Direcção do NERSANT - Associação
Empresarial da Região de Santarém. ---------------------------------------------------------------- CATORZE – Dia trinta de Janeiro – Reuniu-se com o Presidente da Fundação
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Cidade de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------- QUINZE – Reuniu-se com Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto da
Ministra do Planeamento. ----------------------------------------------------------------------------- DEZASSEIS – Reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração da DET Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, S.A.. ---------------------------------------------- DEZASSETE – Recebeu o Presidente da ARCFA – Associação Recreativa e
Cultural da Freguesia de Almoster.------------------------------------------------------------------ DEZOITO – Reuniu-se com a Direcção do Centro de Convívio e Desporto de
Abitureiras.---------------------------------------------------------------------------------------------- DEZANOVE – Recebeu a Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa
Senhora da Expectação do Vale de Santarém. ----------------------------------------------------- VINTE – Reuniu-se com o Presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém. ---- VINTE E UM – Recebeu a Comissão de Pais da Escola número quatro do primeiro
Ciclo do Ensino Básico (“Escola do Pereiro”). ---------------------------------------------------- VINTE E DOIS – Coordenou as acções de protecção civil, no seguimento da
derrocada parcial da encosta das Portas do Sol virada para Alfange.--------------------------- VINTE E TRÊS – Dia quatro de Fevereiro – Participou na cerimónia de entrega dos
prémios alusivos ao primeiro circuito hípico do Parque das Cegonhas, organizado pela
Federação Equestre Portuguesa e pelo CNEMA – Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas. ----------------------------------------------------------------------------------- VINTE E QUATRO – Dia cinco de Fevereiro – Visitou Alfange.------------------------ VINTE E CINCO – Presidiu à reunião de coordenação geral das acções autárquicas
em curso, através dos diferentes Departamentos.-------------------------------------------------- VINTE E SEIS – Acompanhou Sua Excelência o Secretário de estado Adjunto do
Ministro da Administração Interna, na visita à zona afectada com o deslizamento da
encosta virada a Alfange. ----------------------------------------------------------------------------- VINTE E SETE – Recebeu o Presidente do Conselho de Administração do CNEMA
– Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.--------------------------------------
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--- VINTE E OITO – Reuniu-se com o Director do Projecto Municipal "Santarém a
Património Mundial".---------------------------------------------------------------------------------- VINTE E NOVE – Participou na reunião de lançamento do projecto da Escola
Profissional do Vale do Tejo. ------------------------------------------------------------------------ TRINTA – Dia seis de Fevereiro – Reuniu-se com o Presidente da Comissão de
Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. ----------------------------------------------- TRINTA E UM – Participou na reunião da “Unidade de Gestão do Eixo Prioritário
Três” (PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo –
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo). ------------------------------ TRINTA E DOIS - Recebeu a Comissão de Educação, Ciência e Cultura da
Assembleia da República. ---------------------------------------------------------------------------- TRINTA E TRÊS - Reuniu-se com o Director-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais e o Director do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a propósito dos
deslizamentos das barreiras de Santarém e dos estudos necessários à sustentação destas.
--- TRINTA E QUATRO - Presidiu a uma nova reunião interna de coordenação da
actividade autárquica. --------------------------------------------------------------------------------- TRINTA E CINCO - Dia sete de Fevereiro – Presidiu à reunião extraordinária da
Câmara Municipal de Santarém. --------------------------------------------------------------------- TRINTA E SEIS – Dia oito de Fevereiro – Presidiu à reunião ordinária da Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- TRINTA E SETE –Reuniu-se com o Presidente do Grupo Cintra. ----------------------- TRINTA E OITO – Recebeu o Presidente da Direcção do Lions Clube de Santarém.
--- TRINTA E NOVE – Reuniu-se com a Directora Executiva das Convenções
Nacionais dos Lions. ---------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA – Recebeu o Secretário Geral da C.A.P. – Confederação dos
Agricultores de Portugal. ----------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E UM – Dia nove de Fevereiro - Reuniu-se com o Excelentíssimo
Governador Civil do Distrito de Santarém. ------------------------------------------------------
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--- QUARENTA E DOIS – Recebeu o Secretário - Geral da CGTP -Confederação
Geral dos Trabalhadores Portugueses/Internacional.---------------------------------------------- QUARENTA E TRÊS – Conferiu posse a Filipe Tomás Rafael, como Arquitecto de
Primeira Classe, com efeitos a partir de vinte e nove de Janeiro de dois mil e um; a
Deolinda Cabaça António, como Calceteiro, com efeitos a partir de um de Fevereiro de
dois mil e um; a Francisco António Correia Sardinha, a Fernando Manuel Gomes
Saramago e a Daniel Almeida Maurício, como cantoneiros (operários semi –
qualificados), com efeitos a partir um de Fevereiro de dois mil e um; a José Pedro Bento
da Silva, como Pedreiro (Operário Semi – Qualificado), com efeitos a partir de um de
Fevereiro de dois mil e um; a Fernando Joaquim Cabeças Bajanca, como Medidor
Orçamentista de Segunda Classe, com efeitos a partir de um de Fevereiro de dois mil e
um; a Olga Cristina dos Santos Madeira Gonçalves Guerra e a Carla Maria da Conceição
Oliveira de Matos, como serventes, com efeitos a partir de um de Fevereiro de dois mil e
um; a Maria José Mercê Montez, como Técnico Superior de Serviço Social Principal,
com efeitos a partir de oito de Fevereiro de dois mil e um; a Carlos Alberto Soares
Alves, como Técnico Superior Jurista de Primeira Classe, com efeitos a partir de oito de
Fevereiro de dois mil e um; a Carlos Miguel da Luz Vieira, como Engenheiro Técnico
Civil de Primeira Classe, com efeitos a partir de oito de Fevereiro de dois mil e um; a
Catarina Avillez Durão, como Arquitecta Paisagista de Primeira Classe, com efeitos a
partir de oito de Fevereiro de dois mil e um; a Luísa Maria Corrêa Mendes de Proulle
Dias Barreiros Mota, como Técnico Profissional Sanitário de Primeira Classe, com
efeitos a partir de oito de Fevereiro de dois mil e um. -------------------------------------------- QUARENTA E QUATRO - Reuniu-se com os Presidentes de Câmara da região e
os deputados eleitos pelo Partido Socialista, no círculo de Santarém.-------------------------- QUARENTA E CINCO – Reuniu-se com sua Excelência o Ministro dos Negócios
Estrangeiros, a propósito da reformulação da candidatura de Santarém junto da
UNESCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E SEIS – Interveio na reunião preparatória da sessão ordinária da
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Assembleia Municipal de Santarém, a realizar em Fevereiro do corrente ano. --------------- QUARENTA E SETE – Dia dez de Fevereiro – Acompanhou as exéquias do ex-funcionário municipal Paulo Jorge Vieira Rodrigues. ------------------------------------------- QUARENTA E OITO – Reuniu-se com o Presidente da Junta de Freguesia de
Vaqueiros.----------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E NOVE – Associou-se às comemorações do vigésimo oitavo
aniversário do Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Vale de Santarém. -------------- CINQUENTA – Reuniu-se com o Director do Instituto Português de Sangue.---------- CINQUENTA E UM – Reuniu-se o Director - Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E DOIS – Visitou Alfange. --------------------------------------------------- CINQUENTA E TRÊS – Dia doze de Fevereiro – Reuniu - se com o Presidente da
Junta de Freguesia da Moçarria. --------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E QUATRO – Reuniu-se com a Direcção de Marketing e Imagem da
CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P.. -------------------------------------------------------- CINQUENTA E CINCO – Recebeu com o Director da Associação para o Ensino e
Formação em Restauro nas Artes Decorativas e Ofícios Tradicionais - “AVIVAR”. ------- CINQUENTA E SEIS – Subscreveu o protocolo de cooperação entre a Câmara
Municipal de Santarém, o Instituto Superior de Agronomia e a Associação para o
Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia, aprovado pelo Executivo
Municipal, na sua reunião de oito de Fevereiro próximo passado.------------------------------ CINQUENTA E SETE – Reuniu-se com o Presidente da Junta de Freguesia de
Alcanede.------------------------------------------------------------------------------------------------ CINQUENTA E OITO - Recebeu o Presidente da Direcção do NERSANT –
Associação Empresarial da Região de Santarém. ------------------------------------------------- CINQUENTA E NOVE – Reuniu-se com o Presidente do Conselho de
Administração da DET - Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, S.A. ---------------- SESSENTA – Dia treze de Fevereiro - Recebeu o Presidente do Conselho de
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Administração do C.N.E.M.A. – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.
--- SESSENTA E UM – Reuniu - se com o Presidente da Câmara do Entroncamento. ---- SESSENTA E DOIS– Recebeu sua Excelência a Ministra do Planeamento, com
quem abordou os prejuízos provocados pela intempéries no concelho, as medidas
preconizadas para os debelar e os meios financeiros exigíveis para o efeito. ----------------- SESSENTA E TRÊS – Participou na reunião do Conselho Geral da Comissão
Nacional da UNESCO. -------------------------------------------------------------------------------- SESSENTA E QUATRO – Reuniu-se com os Presidentes da Associações da
Estudantes das Escolas do Ensino Secundário da Cidade. --------------------------------------- SESSENTA E CINCO – Visitou a Freguesia de Alcanede. -------------------------------- SESSENTA E SEIS - Reuniu-se com a Direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alcanede. --------------------------------------------------------------- SESSENTA E SETE – Reuniu-se com a Junta de Freguesia de Alcanede. -------------- SESSENTA E OITO – Dia catorze de Fevereiro – Recebeu o Coordenador do
Programa “VALTEJO”. ------------------------------------------------------------------------------- SESSENTA E NOVE - Procedeu à assinatura do protocolo de cooperação entre a
Câmara Municipal e a Escola Superior de Gestão de Santarém, nos termos da
deliberação de trinta de Novembro de dois mil. --------------------------------------------------- SETENTA – Reuniu-se com a Presidente da Direcção da Escola de Música de
Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------------------ SETENTA E UM – Recebeu o Presidente da Direcção da Sociedade Filarmónica de
Instrução e Cultura Musical da Gançaria. ---------------------------------------------------------- SETENTA E DOIS – Reuniu-se com o Presidente da Direcção da Associação
Académica de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------ SETENTA E TRÊS – Subscreveu a escritura de venda de terrenos à empresa
DRINK IN, S.A., conforme deliberado pela Câmara e Assembleia Municipal de
Santarém em sete e em vinte e oito de Dezembro de dois mil, respectivamente. ------------- SETENTA E QUATRO – Presidiu a nova reunião interna de coordenação da
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actividade autárquica. --------------------------------------------------------------------------------- SETENTA E CINCO – Reuniu-se com a Junta de Freguesia de São Salvador. -------- SETENTA E SEIS – Informou que, relativamente a uma eventual candidatura de
Santarém, ao programa POLIS entregará na próxima segunda-feira todos os elementos
respeitantes à pré-candidatura para apreciação técnica junto do coordenador nacional,
Engenheiro Pedro Liberato. -------------------------------------------------------------------------- SETENTA E SETE - Lembrou que a próxima reunião Camarária decorrerá a vinte e
dois de Fevereiro, com início às nove horas.------------------------------------------------------- SENHORA VEREADORA DUNIA PALMA – UM – Dia vinte e cinco de Janeiro
– Participou na reunião da Assembleia da Escola Secundária Sá da Bandeira que
concluiu a ordem de trabalhos iniciada a dezoito de Janeiro.------------------------------------ DOIS – Dia vinte e seis de Janeiro – Recebeu um munícipe com processo de
vistoria.
--- TRÊS – Ouviu declarações de arguidos em processos de contra-ordenação (setenta e
três e oitenta de dois mil). ---------------------------------------------------------------------------- QUATRO – A convite do Senhor Presidente da Câmara esteve presente na reunião
mantida com a Associação de Residentes de São Domingos e executivo da Junta de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- CINCO – Dia trinta de Janeiro – Reuniu com responsáveis locais da TELECOM
para avaliar possibilidades de instalação gratuita de telefones nas Escolas do concelho
que ainda o não dispõem e em número de doze (setenta escolas do primeiro ciclo e trinta
e quatro Jardins de Infância).------------------------------------------------------------------------- SEIS – Esteve presente na reunião da Assembleia da Escola Dom Manuel I em
Pernes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- SETE – Dia trinta e um de Janeiro – Participou na reunião do Conselho Geral do
Instituto Politécnico de Santarém. ------------------------------------------------------------------- OITO – Dia um de Fevereiro – Reuniu com a Direcção da Associação GILGAL que
intervêm na área da Toxicodependência, através do funcionamento do Café Convívio,
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depende da Igreja Evangélica e encaminha os casos para recuperação para o Desafio
Jovem (quatro equipamentos protocolados com o Estado). -------------------------------------- NOVE – Dias dois e três de Fevereiro – Participou na Gulbenkian na Conferência
Internacional “Políticas de Combate à Exploração do Trabalho Infantil na Europa”.-------- DEZ – Dia cinco de Fevereiro – Reuniu com os inspectores da Educação (Inspecção
Geral da Educação) Dr. Paixão e Dr. Barroca para apreciar o pedido de instalação em
Santarém antecedendo a breve publicação da Lei Orgânica deste Serviço.-------------------- ONZE – Recebeu munícipes com processo de vistoria (setenta/noventa e oito e
três/noventa e nove). ----------------------------------------------------------------------------------- DOZE – Recebeu proprietário do terreno adjacente ao cemitério na tentativa de
normalizar a titularidade de parte do espaço indispensável às infra-estruturas da zona de
alargamento recente do Cemitério dos Capuchos. ------------------------------------------------- TREZE – Ouviu declarações de arguida no processo de contra-ordenação cinquenta
e sete/dois mil. ------------------------------------------------------------------------------------------ CATORZE – Recebeu, no Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, a
directora da Escola do primeiro Ciclo de Nossa Senhora da Saúde (Salvador) para
apreciar situação de sobrelotação da escola e futura integração no agrupamento da
Escola Básica dois, três Dom João II.--------------------------------------------------------------- QUINZE – Dia seis de Fevereiro – Presidiu à Comissão de Abertura de Propostas
para o Concurso de Concepção Construção de Habitação Social nas freguesias.------------- DEZASSEIS – Reuniu com os responsáveis dos serviços de Acção Social e
Protecção Civil para equacionar mais um grupo de realojamento do Bairro Social do
Alfange (Lote D – números três, quatro, cinco e seis) e actualizar o levantamento da
situação de ocupação do Lote I (oito agregados familiares).------------------------------------- DEZASSETE – Reuniu com representante dos actuais proprietários do Bairro
Pedroso para estudar capacidade de realojamento de um agregado familiar.------------------ DEZOITO – Dia sete de Fevereiro – Participou na reunião extraordinária de da
Câmara Municipal de Santarém. -------------------------------------------------------------------
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--- DEZANOVE – Dia oito de Fevereiro – Participou na reunião ordinária da Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- VINTE – Dia nove de Fevereiro - Reuniu com elementos da CPCJ - Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens com o senhor Provedor de Justiça para reflectir sobre a
participação possível na comissão alargada da comissão.---------------------------------------- VINTE E UM – Recebeu munícipe no âmbito de processo de contra-ordenação
(processo seis/dois mil e um). ------------------------------------------------------------------------ VINTE E DOIS – Dia dez de Fevereiro – Acompanhou o senhor Presidente na visita
efectuada ao Alfange para avaliar percursos alternativos, transportes escolares, situação
dos realojamentos entre outros assuntos. ----------------------------------------------------------- VINTE E TRÊS – Dia doze de Fevereiro – Reuniu com munícipe queixosa no
processo de vistoria quarenta e oito/dois mil. ------------------------------------------------------ VINTE E QUATRO – Recebeu advogado representante do arguido em processo de
contra-ordenação um/dois mil e um. ---------------------------------------------------------------- VINTE E CINCO – Dia treze de Fevereiro – Na sede, em Lisboa, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses participou em reunião que analisou a possibilidade
das autarquias virem a aceitar competências no âmbito da Acção Social, nomeadamente
no desenvolvimento da rede social com o funcionamento das comissões sociais de Acção
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------- VINTE E SEIS – Dia catorze de Fevereiro – Esteve presente na celebração da
escritura pública de venda de terrenos à empresa DRINK IN, Sociedade Anónima. -------- VINTE E SETE – Assistiu, no círculo Cultural Scalabitano, ao concerto de Guitarra
Clássica de Miguel Carvalhinho, integrado no programa de Difusão das Artes do
Espectáculo proposto pelo Instituto Português das Artes do Espectáculo. -------------------- SENHORA VEREADORA MARIA DA GRAÇA MORGADINHO – UM – Dia
vinte e cinco de Janeiro – Esteve presente, com o Dr. Nuno Domingos, numa reunião
promovida pelo senhor Ministro da Cultura, no Centro Cultural de Belém, para análise
do projecto de construção e renovação das Salas de Espectáculo, nas capitais de distrito,
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com a presença de todas as câmaras que fazem parte do projecto e que estão a recuperar
os seus teatros.------------------------------------------------------------------------------------------ Nessa reunião foi feito o ponto de situação de todas as obras e verificou-se que,
embora, quanto a nós haja alguma preocupação quanto à intervenção do Teatro Sá da
Bandeira, verifica-se que não estamos atrasados pois a maior parte das obras estarão,
como a nossa, terminadas em dois mil e três. ------------------------------------------------------ DOIS – Esteve presente no Jogo Portugal – Roménia que culminou o Torneio de
Futebol Vale do Tejo, e a Associação de Futebol de Santarém, promovido pela
Associação de Municípios da Lezíria do Tejo com o apoio da Comissão de Coordenação
da Região de Lisboa e Vale do Tejo e as Câmaras Municipais do Distrito de Santarém.
Este Torneio reuniu as selecções B de vários países participantes – Roménia, Bulgária,
Marrocos e Portugal. Enalteceu a organização do Torneio que contou com o trabalho da
Associação de Futebol de Santarém e que contou com o aplauso de todas as delegações
presentes e das entidades envolvidas no Torneio. Desejou, sinceramente que esta
iniciativa tenha vindo para ficar e que, para o próximo ano possa constituir, uma vez
mais, uma afirmação das capacidades do nosso Distrito e do nosso concelho para acolher
algumas das organizações e representações no âmbito do Euro dois mil e quatro. ----------- TRÊS – Dia vinte e seis de Janeiro – Esteve presente numa reunião de trabalho no
Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange. ------------------------------------- QUATRO – Deslocou-se à sede da Associação de Municípios da Lezíria do Tejo, no
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, para assistir à
assinatura do contrato-programa entre o Ministério do Planeamento e a Associação de
Municípios da Lezíria do Tejo e que contou com a presença da Senhora Ministra do
Planeamento Dra. Elisa Ferreira.--------------------------------------------------------------------- CINCO – Dia trinta de Janeiro – Recebeu uma empresa de Fogo de Artifício que
veio apresentar proposta para a realização do Fogo de Artifício no dia dezanove de
Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------- SEIS – Dia trinta e um de Janeiro – Reuniu com o senhor Director do Arquivo
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Distrital de Santarém, a quem apresentou o estudo prévio para o Arquivo Municipal e
solicitou todo o seu apoio e empenhamento no relatório que irá ser necessário para
acompanhar o estudo prévio da candidatura ao PARAM em Março de dois mil e um.------ SETE – Reuniu com o Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange,
com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém,
para dar conhecimento dos Projectos de Intervenção a realizar naquela área da cidade,
mesmo aqueles que estão a ser feitos para integrar o VALTEJO. ------------------------------ OITO – Dia um de Fevereiro – Recebeu uma empresa do Porto que fez alguns
trabalhos de publicações e produção de diaporamos no âmbito do Porto Património
Mundial, que veio apresentar algumas imagens de um diaporama em três dimensões, que
pretende realizar sobre Santarém. Este diaporama sobre a cidade e o respectivo
equipamento poderia vir a ser integrado no Teatro Sá da Bandeira, que também poderia
funcionar como uma nova sala de interpretação e acolhimento para grupos turísticos que
visitem a cidade e onde lhes seria proporcionada esta visão global, panorâmica e
extremamente interessante, em teremos de concepção e de qualidade de imagem, sobre a
cidade de Santarém.------------------------------------------------------------------------------------ NOVE – Dia dois de Fevereiro – Esteve presente numa reunião com o senhor
Presidente da Câmara e o senhor Dr. Júlio de Sousa, responsável pela Caixa Geral de
Depósitos em Santarém que veio solicitar o apoio da Câmara para um concerto a realizar
no dia trinta de Abril com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. O concerto será
integrado no programa do FIMS, e realizar-se-á na Igreja da Graça, conforme
preconizado junto do Gabinete de Relações Públicas da Caixa Geral de Depósitos,
proposta que já foi aceite por aquela entidade que será a patrocinadora do evento e sua
organizadora com o apoio da Câmara. -------------------------------------------------------------- DEZ – Acompanhou também uma reunião tida com o senhor Presidente e a
Associação Cultural e Recreativa de Almoster sobre a construção de polidesportivo de ar
livre na freguesia de Almoster.----------------------------------------------------------------------- ONZE – Recebeu a Casa do Benfica de Santarém, na pessoa do seu Presidente, para
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articulação de pormenores de apoio ao Torneio de Judo a incluir nas Festas do Concelho.
--- DOZE – Recebeu ainda, o senhor Luís Filipe, proprietário do Clube H, em
Santarém.
--- TREZE – Dia seis de Fevereiro – Esteve em Coimbra, numa reunião da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, como membro integrante da Comissão
Especializada de Cultura, Desporto e Juventude que visava a análise de uma proposta a
negociar com o Ministério da Educação sobre a intervenção dos municípios na prática
desportiva dos jovens que frequentam os jardins de infância e primeiro ciclo do Ensino
Básico em horário extracurricular, após as dezasseis horas. ------------------------------------- Esta proposta, foi objecto de análise por todos os presentes, mas ficou claro que, não
rejeitando a municípios esta responsabilidade, desde que seja acompanhada da respectiva
componente financeira, no entanto, dada a grande diversidade da situação dos concelhos
em termos de horários escolares e número de estabelecimentos de ensino, gostaríamos
que a negociação com o Ministério da Educação fosse a de incluir a iniciação desportiva
em espaço curricular e não fora dele. Ficou decidido apresentar um documento que
reitere esta posição para apresentar à Comissão Desportivo da Associação Nacional de
Municípios Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------ CATORZE – Dia sete de Fevereiro – Participou na reunião extraordinária da
Câmara Municipal de Santarém. --------------------------------------------------------------------- QUINZE - Dia oito de Fevereiro – Participou na reunião ordinária da Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- DEZASSEIS – Recebeu a professora Irene Caroço que veio solicitar apoio da
Câmara para o Dia da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, a ter lugar no dia quinze
de Março de dois mil e um e a integração de alguns momentos do programa nas festas do
Concelho, como já lhe fora referido pela senhora Vereadora da Educação. ------------------- DEZASSETE – No dia doze de Fevereiro recebeu a ANJE – Associação de Jovens
Empresários que veio colocar à Câmara o desejo de retomar a utilização das instalações
que lhe foram destinadas por protocolo, uma vez que, neste momento, e passado um

ACTA Nº. 06/2001
Reunião de 15 de Fevereiro de 2001

34

período complicado na gestão deste departamento local, querem retomar as instalações
mas não possuem a chave. ---------------------------------------------------------------------------- Como este assunto não está sob a sua responsabilidade directa, embora, como
vereadora da Juventude, reconheça o papel dos jovens empresários e da ANJE, no
desenvolvimento do concelho, aconselhou a ANJE a solicitar uma reunião ao senhor
Presidente da Câmara, que detém o desenvolvimento económico, tendo ficado de
intermediar esta marcação de reunião. -------------------------------------------------------------- DEZOITO – No dia treze participou numa reunião da Associação de Municípios da
Lezíria do Tejo relativa aos projectos no Quadro Comunitário de Apoio, na qual foi
acompanhada pela Dr.ª Catarina Malha. ------------------------------------------------------------ DEZANOVE – Pelas quinze horas esteve no Instituto Português do Património
Arquitectónico numa reunião com o Dr. Paulo Pereira, acompanhada por técnicos do
Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange e pelo Dr. Jorge Custódio. ----- A reunião visou tratar de assuntos relativos ao arranque da primeira fase do arranjo
urbanístico da zona envolvente da Igreja de Santa Cruz e a apresentação do projecto feito
pelo Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange para o edifício, que
sendo do Instituto Português do Património Arquitectónico, passará para a Câmara, que
agora procedeu à demolição do imóvel. Este projecto prevê uma sala de leitura, as
instalações do Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange, de arqueologia
e, na parte superior uma Capela Mortuária, junto ao Largo da Igreja de Santa Cruz.-------- O projecto, bem acolhido pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, virá
posteriormente a esta reunião de Câmara, quando tiver recolhido a sua aceitação formal.
--- VINTE – Pelas dezassete horas esteve na Feira Internacional de Lisboa, onde
assistiu à assinatura do Protocolo entre a FERECA e o IFT e várias entidades bancárias,
denominada PROREST II e que privilegia a remodelação dos estabelecimentos de
restauração e bebidas abrindo linhas de financiamento. ------------------------------------------ VINTE E UM – Pelas vinte horas decorreu, na Casa do Ribatejo, em Lisboa, a
Conferência de Imprensa de apresentação do II Congresso Nacional de Tauromaquia, na
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presença de muitos membros da comissão organizadora e do senhor Presidente Dr.
Manuel Andrade Guerra e cuja documentação será hoje entregue aos senhores
vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- VINTE E DOIS - No dia catorze esteve presente, em representação do senhor
Presidente na abertura do I Congresso Nacional das Rotas do Vinho que decorreu na
Fonte Boa, sob a égide da Região de Turismo do Ribatejo. ------------------------------------- VINTE E TRÊS – À noite esteve presente no Concerto de Guitarra Clássica de
Miguel Carvalhinho, incluído no Programa de Difusão de Artes do Espectáculo do IPAE
e que tinha sido antecedido, durante a tarde, de um concerto pedagógico feito na Escola
secundária Sá da Bandeira, incluído no trabalho de formação de públicos para o Festival
Internacional de Música. ------------------------------------------------------------------------------ VINTE E QUATRO – Referiu que, neste momento e, perante o facto de ter ficado
deserto o concurso do Café Central, está a ser feito um estudo sob o ponto de vista legal
para uma intervenção que possa assegurar a concessão do café central com a celeridade
desejável. ------------------------------------------------------------------------------------------------ SENHOR VEREADOR BOTAS CASTANHO - UM - Deu conhecimento das
tomadas de posição sobre processos de obras, constantes do Edital número trinta e
seis/dois mil e um. ------------------------------------------------------------------------------------- DOIS – Dia vinte e cinco de Janeiro – Presidiu à reunião do Conselho Consultivo do
Património reunido para se pronunciar acerca da proposta de Plano de Urbanização de
Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico. -------------------------------------------------- TRÊS – Dia vinte e seis de Janeiro – Reuniu com os responsáveis do Departamento
de Gestão Urbanística e Ambiente para avaliação e possível substituição do actual
sistema de informatização dos Serviços de Gestão Urbanística. -------------------------------- QUATRO – Esteve presente na sessão de lançamento do livro “Descobridores do
Brasil, Exploradores do Atlântico e Construtores do Estado da Índia”, da colecção
“Memória Lusíada”, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, realizada na
Casa do Brasil.----------------------------------------------------------------------------------------
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--- CINCO – Dia vinte e sete de Janeiro – Acompanhado do senhor Coordenador
Municipal de Protecção Civil visitou, durante a noite a sede da Delegação Distrital da
Protecção Civil, face às previsões do agravamento da situação das inundações no nosso
concelho para esta noite que se previa, inclusivamente, que pudesse isolar o Pombalinho.
--- SEIS – Dia vinte e nove de Janeiro – Reuniu com a responsável do CIAC – Centro
de Informação Autárquico ao Consumidor, para preparação das actividades do Dia
Mundial do Consumidor, no concelho, e da futura cerimónia de assinatura do protocolo
com a Escola Superior de Gestão. ------------------------------------------------------------------- SETE – Dia trinta e um de Janeiro – Participou na reunião do Conselho Fiscal da
“TAGUSGÁS”. ---------------------------------------------------------------------------------------- OITO – Dia um de Fevereiro – Recebeu empreendedores no âmbito da Gestão
Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------- NOVE – Dia dois de Fevereiro – Esteve presente na Casa do Brasil, no recital da
pianista Anne Kaasa e na inauguração da exposição de fotografia do Clube de Fotos
Amigos de Santos, tendo como tema as cidades de São Vicente e Santos.-------------------- DEZ – Dia três de Fevereiro – Esteve presente, em representação do Senhor
Presidente da Câmara, na cerimónia de entrega de diplomas aos novos bacharéis e
licenciados pelo ISLA de Santarém. Como convidado, usou da palavra nesta sessão, o
Professor Marcelo Rebelo de Sousa. ---------------------------------------------------------------- ONZE – Acompanhou directamente o drama da derrocada das barreiras e da estrada
de Alfange, bem como todo o processo de realojamento das famílias em perigo, durante
a madrugada do dia quatro de Fevereiro. ----------------------------------------------------------- DOZE – Dia cinco de Fevereiro – Presidiu à reunião do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados. ----------------------------------------------------------------------- TREZE – Reuniu com urbanizadores, no âmbito da Gestão Urbanística. ---------------- CATORZE – Dia seis de Fevereiro – Participou na Assembleia do Instituto
Politécnico de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------ QUINZE – Dia sete de Fevereiro – Participou na reunião extraordinária da Câmara
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Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- DEZASSEIS - Dia oito de Fevereiro – Participou na reunião ordinária da Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- DEZASSETE – Deslocou-se ao Tribunal de Santarém para prestar declarações como
testemunha, no âmbito de um processo de contra-ordenação. ----------------------------------- DEZOITO – Recebeu o senhor Jorge Coelho, Director da Associação Pica-Pau,
associação do nosso Concelho, destinada à recuperação de toxicodependentes.-------------- DEZANOVE – Dia nove de Fevereiro – Esteve presente na cerimónia de juramento
de bandeira, realizada na Escola Prática de Cavalaria. ------------------------------------------- VINTE – Dia doze de Fevereiro – Reuniu-se com o Consultor da Casa do Brasil e
com os funcionários ali colocados, para programação das respectivas actividades. ---------- VINTE E UM – Dia treze de Fevereiro – Acompanhou a senhora Ministra do
Planeamento, na visita que efectuou ao Concelho. ------------------------------------------------ VINTE E DOIS – Reuniu-se com as Associações de Bombeiros do Concelho, onde
foi dado conhecimento da actualização em cinco por cento dos artigos concedidos pela
Câmara. Foi abordada a problemática da redistribuição do subsídio concedido pelas
várias corporações, tendo-se optado pela manutenção da distribuição actual por vontade
expressa da maioria das associações presentes.---------------------------------------------------- VINTE E TRÊS – Dia catorze de Fevereiro – Esteve presente na cerimónia de
assinatura do protocolo de cooperação entre o CIAC - Centro de Informação Autárquico
ao Consumidor e a Escola Superior de Gestão, na sede desta Escola.-------------------------- VINTE E QUATRO – Recebeu o senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Alcanede. ------------------------------------------------------------------------------------------------ VINTE E CINCO – Dia quinze de Fevereiro – Esteve presente, nos Paços do
Concelho, na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação entre o Instituto de
Reinserção Social, a Câmara Municipal de Santarém e outras instituições do concelho,
que contou com a presença do senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Justiça. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- VINTE E SEIS – Esteve presente na sessão solene da tomada de posse do Director
do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Santarém – Dr. António
Carmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- SENHORA VEREADORA ROSA MARIA FELICIANO – UM – Prestou
homenagem a José Lopes que dedicou grande parte da sua vida à causa do ensino, tendo
leccionado até aos noventa anos. -------------------------------------------------------------------- DOIS – No dia treze de Fevereiro – Acompanhou a visita da senhora Ministra do
Planeamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – Acusou a recepção de uma carta de um munícipe de Santarém que expõe o
problema da frequente inundação da garagem do prédio onde habita, situado na Praceta
Correio do Ribatejo. A este propósito questionou o senhor Vereador uma vez que o
problema residiu – segundo relatório da companhia de seguros – no colector que entupia.
--- A senhora Vereadora Dunia Palma referiu que, tendo chegado aos serviços carta de
idêntico teor verificou-se não existir sobre o assunto qualquer processo de vistoria e, em
face da informação da seguradora solicitou ao Departamento de Obras Municipais que
fosse feito o ponto da situação. Dado o curto espaço de tempo que entretanto se passou
(uma semana) ainda não recebeu a informação solicitada. --------------------------------------- SENHOR VEREADOR VICENTE BATALHA – UM – Dia dois de Fevereiro –
Participou, em Pernes, nas Festividades em honra da Padroeira da Freguesia, Nossa
Senhora da Purificação ou das Candeias.----------------------------------------------------------- Houve procissão, da Igreja da Misericórdia para a Igreja Matriz, com as Imagens da
Padroeira e de todos os Santos dos lugares da Póvoa das Mós, Moita, Outeiro de Fora,
Chã de Baixo e Almajões, que teve grande participação popular, e foi abrilhantada pela
Banda de Alcanede.------------------------------------------------------------------------------------ Às cerimónias presidiu Sua Excelência Reverendíssima o Bispo de Santarém, Dom
Manuel Pelino, e foram homenageados os Párocos de Pernes durante o século XX,
alguns deles presentes, bem como os falecidos, incluindo as vocações sacerdotais e
religiosas dos pernenses desse século, em número de seis, três Padres, e três Freiras,
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duas delas também presentes. E ainda uma jovem consagrada como leiga, que está em
Itália. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi uma viagem da memória, assinalada nas placas descerradas na Igreja Matriz, com
os nomes dos Padres Adriano da Silva, Luís da Costa, Luís Filipe Gualdino, António
Mendes Rocha, José Nobre Infante, Joaquim Frazão Baptista, José Pereira dos Santos,
Maria do Céu Nogueira, Maria da Encarnação Vieira, Olinda Vieira e Maria do Céu
Isidro, que fizeram e fazem parte da história de Pernes e que Pernes registou para que
conste. De assinalar e aplaudir a iniciativa do actual Pároco Carlos Ramos.------------------ DOIS – Dia três de Fevereiro – Assistiu à Sessão Solene de entrega de Diplomas a
Bacharéis e Licenciados, no ano lectivo mil novecentos e noventa e oito/mil novecentos
e noventa e nove, do ISLA de Santarém, que decorreu no Grande Auditório do CNEMA
- Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, e foi muito participada como
habitualmente, sendo animada pela actuação da respectiva Tuna Académica do ISLA.----- A Oração de Sapiência foi proferida pelo Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa, subordinada ao tema “O Vosso Futuro”, constituindo um momento da mais alta
qualidade e de enquadramento cultural, filosófico e, fundamentalmente, da psicologia
dos afectos, dirigidos aos jovens na sua projecção num futuro de dinâmicas mudanças.---- Está de parabéns o ISLA de Santarém e o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, cujo
poder de comunicação entusiasmou todos os presentes, bem como os duzentos e oito
novos quadros nas diversas licenciaturas. ---------------------------------------------------------- TRÊS – Dia três de Fevereiro – Participou a convite do grupo Columbófilo Pernense
no Jantar de encerramento de época e de distribuição de Prémios, em Pernes, no
Restaurante dos Bombeiros Voluntários e que reuniu, para além dos praticantes e
famílias, representantes do Movimento Associativo da Freguesia e a Autarquia, acto
muito interessante. O representante da Federação de Columbofilia anunciou que já se
tinham candidatado à realização no concelho de Santarém do Exposição Nacional do
sector, pelo que seria muito importante o apoio e empenhamento da Câmara Municipal
nessa importante iniciativa. Aqui fica a informação, que conta à partida, como foi
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afirmado, com o interesse do senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------------------- QUATRO – Dia quatro de Fevereiro – Assistiu, na continuação das Festividades da
Padroeira de Pernes, na Igreja Matriz, ao Concerto de Guitarra Clássica pelo Professor
Walter Lopes e de Luana Vicente em Flauta Transversal, que contou com o apoio e o
empenhamento da Câmara Municipal, através do Pelouro da Cultura e da sua
responsável senhora Vereadora Maria da Graça Morgadinho, da Junta de Freguesia de
Pernes e da Rádio Pernes.----------------------------------------------------------------------------- Apesar do tempo chuvoso e frio, assistiram ao Concerto oitenta e duas pessoas, que
aplaudiram calorosamente a interpretação de qualidade e virtuosismo dos músicos, que
fizeram uma importante acção cultural, artística e pedagógica, pelo que estão de
Parabéns. ------------------------------------------------------------------------------------------------ CINCO – Lamentou, em seu nome pessoal e em nome da Coligação Democrática
Unitária, a morte do Dr. José Lopes, um cidadão e um professor que marcou muitas
gerações de jovens estudantes, marcando assim com o seu traço, o seu pensamento e a
sua visão do mundo a cidade de Santarém. Não tendo tido o privilégio de contactar
profundamente com o Dr. José Lopes conheceu-o o suficiente para destacar a sua
enorme simplicidade e o seu profundo sentido de humor e amor entregue à sua profissão
em especial no colégio que dirigiu durante décadas chamado Braamcamp Freire. ----------- A Câmara distinguiu merecidamente o Dr. José Lopes com o título de cidadão ilustre
em mil novecentos e noventa e sete. O Professor Doutor Veríssimo Serrão fez o seu
elogio fúnebre com o sentimento e a fluência e o reporte destinados generosamente a um
grande homem com inteireza de princípios e de carácter que quis ser sempre e tão só o
que era – um homem bom, simplesmente.---------------------------------------------------------- Propôs à Câmara que se exarasse em acta um voto de pesar pela morte do Dr. José
Lopes cidadão ilustre de Santarém, com o que a Câmara, por unanimidade, concordou. --- SEIS – Prosseguiu lamentando profundamente a morte de um jovem funcionário da
Câmara Municipal que, com certeza, a todos chocou profundamente. O seu nome é
Paulo Jorge Vieira Rodrigues. “Eu trabalhei de perto com o Paulo e não poderia deixar

41

ACTA Nº. 06/2001
Reunião de 15 de Fevereiro de 2001

de sublinhar a sua boa educação e fino trato, a sua correcção e a limpeza e presteza que
colocava no que fazia, correspondendo sempre com dedicação e bom trato ao trabalho
que se lhe pedia para executar. Eu aproveito a oportunidade para afirmar que, estou certo
que o Paulo deixou uma profunda saudade entre todos quantos com ele privaram:
colegas, superiores e amigos, que choram discreta mas sentidamente a injustiça de uma
morte na flor dos sonhos e na pujança de uma vida dura e incompreensível.” ---------------- SETE – Ainda relativamente à sessão anterior referiu que esteve presente na entrega
de diplomas aos duzentos e oito licenciados e bacharéis do ISLA de Santarém, onde foi
orador o senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa que dissertou sobre o tema “O
Vosso Futuro” e que teve uma brilhante comunicação e que entusiasmou todos os
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ OITO – No dia treze de Fevereiro, esteve presente na visita da senhora Ministra do
Equipamento e Planeamento, Elisa Ferreira e do senhor Secretário de Estado, Ricardo
Magalhães, com o objectivo de tratar assuntos relacionados com a situação de
calamidade que se vive na cidade de Santarém. --------------------------------------------------- Acompanhada dos senhores presidentes da Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo e da Direcção-Geral dos eEifícios e Monumentos Nacionais, e de
outros técnicos, a visita ficou muito áquem das expectativas, para além de generalidades
e planos de intenções, e de ter ficado politicamente garantida com a sua presença o
“carácter nacional do problema” e a necessidade de accionar mecanismos de
“solidariedade nacional”, pois como afirmou há fundos para o efeito, embora a
coordenação das medidas de excepção esteja a cargo do Ministério da Administração
Interna, como fez questão de clarificar. ------------------------------------------------------------- Referiu que as cautelas da troca de impressões inicial mais lhe pareceram a imagem
de cegos a tactear um caminho, a apalpar uma saída, uma fresta que fosse de que
pudessem fugir do labirinto das entrincadas dificuldades. --------------------------------------- Pensam que as responsabilidades e culpas da Câmara Municipal, que as tem na
gestão e ordenamento do seu território, se consubstanciam essencialmente em não
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considerar as barreiras de Santarém como uma questão estratégica da política municipal,
nem ao longo dos anos ter uma visão, para além de estratégica, integrada, do seu
tratamento, como suporte de um peso urbanístico excessivo em quase toda a sua
periferia, continuando a autorizar-se as construções junto às barreiras, nas próprias
barreiras, com desrespeito pelas linhas de água.--------------------------------------------------- Como referiu na reunião deste dia o senhor Direcctor-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, “houve recomendações desde noventa, sobre as águas de
superfície, pelos vistos sem resultados”, sublinhando também que “a não gestão da água
e o urbanismo criaram bolsas de clivagem instáveis”.-------------------------------------------- Desta leitura não abdicam, ante os avisos de oitenta e três, noventa e cinco e de
noventa e seis, para não recuarem mais no tempo, mas o que importa à Coligação
Democrática Unitária são as soluções, o que vai suceder daqui para a frente, o esforço
conjunto e partilhado a nível nacional e local, com acrescidas responsabilidades técnicas
e financeiras da primeira vertente nacional. -------------------------------------------------------- As barreiras da cidade são uma questão prioritária e estratégica, que exige aturada
reflexão e intervenção política da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, daqui
para a frente, sem concessões nem qualquer tipo de hesitações ou demoras, a todos os
níveis. Repor o que foi destruído e impedir, dentro da previsibilidade, futuros fenómenos
de idêntica gravidade, para segurança das populações e para o desenvolvimento
sustentado e tranquilo da cidade de Santarém.----------------------------------------------------- É essa a posição da Coligação Democrática Unitária, já diversas vezes expressa com
clareza, para o que estamos disponíveis, dentro desse espírito e linha da actuação, para
acompanhar e colaborar, expressando a nossa solidariedade às vítimas de prejuízos e
incómodos, de que devem ser ressarcidos, na sequência das verbas para o efeito
disponibilizadas e anunciadas nas Resoluções do Conselho de Ministros. -------------------- NOVE – No dia catorze de Fevereiro, assistiu no Círculo Cultural Scalabitano, ao
concerto de Miguel Carvalhinho, em Guitarra Clássica, que considerou excelente, em
qualidade de execução e de programa, na viagem que fez ao Barroco, ao século XX. Um
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concerto sem artifícios, despido, nú e crú, de cortar a respiração, onde apenas os sons de
extrema sensibilidade foram reis e senhores absolutos. Uma preciosidade. Só o público
faltou ao encontro, e perdeu por isso. --------------------------------------------------------------- DEZ – Acerca do ponto referente às “Informações prestadas pelos senhores
Presidente e Vereadores” proferiu o seguinte comentário: --------------------------------------- “Recomendaram-me várias vozes que seja breve, já que por vezes me alargo em
considerações. Faço-o porque entendo ser este o local próprio – a reunião do Executivo
Municipal – e por considerar que os temas, assuntos, questões, reflexões, abordagens,
são oportunas, urgentes e contribuem para auxiliar quem tem sobre os mesmos temas
que decidir, e o ponto Informações, porque não há período antes da Ordem do Dia, é o
indicado para tal. --------------------------------------------------------------------------------------- Tentarei, no entanto, ser breve, sintético e objectivo, colocando as seguintes questões
ao senhor Presidente da Câmara: -------------------------------------------------------------------- a) Ponto de situação do Projecto para o Teatro Sá da Bandeira, cujas obras, depois
das expectativas e compromissos criados e assumidos, é uma vergonha para a Câmara
não terem início;---------------------------------------------------------------------------------------- b) Ponto da situação das negociações com o Clube de Santarém quanto à aquisição
do Cine-Teatro Rosa Damasceno; ------------------------------------------------------------------- c) Centro de Saúde de Santarém: após aqui ter trazido a questão na reunião de nove
de Novembro de dois mil, depois da visita e do Requerimento apresentado na
Assembleia da República, em doze de Dezembro de dois mil, pela Deputada do Partido
Comunista Português, eleita pelo Distrito de Santarém, e membro da Assembleia
Municipal de Santarém, Luísa Mesquita, fui verificar o Plano Estratégico da Cidade, e lá
constava o novo Centro de Saúde de Santarém, para estar concluído no ano dois mil,
com uma verba estimada de oitocentos milhões de escudos, cabendo à administração
Central noventa por cento e à Câmara Municipal de Santarém dez por cento. ---------------- O que se passa, afinal, com este Projecto, para além da disponibilidade já
manifestada na altura pelo senhor Vereador do Pelouro, Dr. Botas Castanho, para
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encontrar terreno, para o efeito? Alguma coisa foi feita mais? O que é que vai ser feito
com urgência, pois a necessidade da situação assim o pede?------------------------------------ d) Café Central, ponto da situação do respectivo processo, que se arrasta já há muito
tempo, e se encontra numa fase transitória, tanto quanto nos parece. É ou não, assim? ----- Tendo conhecimento que a Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém
pretende instalar a sua Sede em Santarém, e nesse sentido, está e vai continuar a
desenvolver várias diligências, gostaria de informar o Executivo Municipal, de que
defendi e defenderei essa instalação naturalmente em Santarém. Por isso, a
sensibilização e o papel da Câmara, e demais organismos e instituições, para o efeito,
poderá ser determinante, já que poderão entretanto aparecer outras alternativas mais
concretas, para outras sedes de concelho. ---------------------------------------------------------- Aqui deixo a minha opinião e o meu pedido de reflexão ao Executivo Municipal,
para que sejam criadas as condições necessárias, e esta oportunidade não seja perdida,
como infelizmente já foram outras, e Santarém seja a opção definitiva e empenhada de
um alargado conjunto de apoios e vontades, em especial, da Câmara Municipal de
Santarém, que conta com Corporações, três de Bombeiros Voluntários e uma de
Bombeiros Municipais.-------------------------------------------------------------------------------- Depois da machadada sofrida em Junho, com a suspensão de motu próprio da
Candidatura de Santarém a Património Mundial, para evitar o chumbo certo, e nesse
duro rescaldo, o senhor Presidente da Câmara começou a afirmar a possibilidade, quase
certeza, posteriormente e já por diversas vezes reiterada, de Santarém ser incluída no
Programa POLIS. -------------------------------------------------------------------------------------- Na altura do anúncio do Programa POLIS, afirmei que era um desaire e uma derrota
política do senhor Presidente e da maioria que governa a Câmara. Foi-me respondido
com a Candidatura ao Programa VALTEJO, e a certeza de virem fundos consideráveis e
avultados.------------------------------------------------------------------------------------------------ Perante a situação, as expectativas e as interrogações, avançando de norte a sul o
Programa POLIS, sempre com a habitual pompa e circunstância, gostaríamos de saber
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do ponto de situação dessa viabilidade de Santarém ser integrada no Programa POLIS.
De uma vez por todas, coloca-se ou não se coloca a questão para Santarém?” --------------- No que se refere às questões levantadas pelo senhor Vereador Vicente Batalha o
senhor Vereador Botas Castanho prestou os seguintes esclarecimentos: -------------------- Relativamente à sede da Federação de Bombeiros do Distrito, nas reuniões com a
Protecção Civil Distrital também tem vindo a acompanhar a questão e este assunto está a
ser estudado. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao Centro da Saúde de Santarém relembrou que a responsabilidade é da
Administração Central e não da Autarquia. A Câmara disponibilizou, na devida altura, o
terreno necessário para o efeito.---------------------------------------------------------------------- Relativamente à Casa do Brasil referiu que é um problema que também já se pôs e há
um esforço no sentido do conhecimento e da sequência das exposições. Divulgou que
um problema que o tem preocupado desde que assumiu a Casa do Brasil é o facto de
algumas das actividades não terem a adesão que, face à sua qualidade, mereceriam, pelo
que está em estudo tentar fazer convites direccionados para determinados públicos, bem
como mudar os horários que se têm praticado, nomeadamente passando para o período
da noite, de preferência num dia fixo a fim de criar o hábito nas pessoas de ali se
deslocarem.---------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao resto referiu que de facto a programação é autónoma do Departamento de
Assuntos Culturais e Sociais embora seja articulada. O tema de fundo, a grande temática,
é luso brasileira em particular e em geral todo o mundo da lusofonia. A questão de
estatutos estará pendente da criação da futura fundação Casa do Brasil/Casa Pedro
Álvares Cabral que está em fase de estudo e proposta de desenvolvimento. ------------------ Relativamente à questão do Teatro Sá da Bandeira a senhora Vereadora Maria da
Graça Morgadinho informou que o caderno de encargos está em fase terminal
prevendo-se a sua conclusão até ao final do mês e prevendo-se o início das obras no
quarto trimestre de dois mil e um com a conclusão em dois mil e três. Quanto ao Café
Central repetiu estar a estudar os mecanismos legais para a concessão uma vez que o
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concurso ficou deserto. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente interveio ainda referindo que gostaria de duplicar as expressões
de consternação que fazem entristecer e solicitou autorização aos autores para se
associar aos votos de pesar na tristeza que os envolve.-------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram treze horas e trinta minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser
submetida a aprovação na reunião imediata. ------------------------------------------------------- E eu, _________________________________________________ Chefe de Secção a
redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE -------------------------------------------- ___________________________________________________________________
--------------------------------------- OS VEREADORES------------------------------------------- ___________________________________________________________________

--- ___________________________________________________________________

--- ___________________________________________________________________

--- ___________________________________________________________________

--- ___________________________________________________________________

--- ___________________________________________________________________
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--- ____________________________________________________________________

