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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e quarenta
minutos, dando conhecimento da presença do senhor José Rui Raposo, nesta reunião,
em substituição da senhora Vereadora Luísa Mesquita, nos termos dos artigos setenta e
oito e setenta e nove da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de
onze de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- Em face do falecimento do Engenheiro José Manuel Casqueiro, foi guardado, a
pedido do senhor Presidente, um minuto de silêncio em sinal de profundo respeito pela
sua memória.-------------------------------------------------------------------------------------------- Em virtude de não constar na ordem de trabalhos, solicitou autorização aos
senhores Vereadores para incluir no final da mesma, o assunto seguinte, não tendo
havido oposição: -------------------------------------------------------------------------------------- - Universidade da Terceira Idade --------------------------------------------------------------- Seguidamente deu início ao “PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”,
prestando as seguintes informações: ---------------------------------------------------------------- Um – Deu conhecimento das decisões proferidas durante a última semana 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, com as alterações introduzidas pela Lei
número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------------------------------------------- Dois – Dia dezasseis de Setembro – Presidiu à inauguração oficial da Semana
Europeia da Mobilidade. ------------------------------------------------------------------------------- Três – Recebeu, em audiência, dirigentes da Escola de Natação de Santarém.------------ Quatro – Recebeu, em audiência, a Presidente da Associação das Mulheres
Agricultoras Portuguesas.------------------------------------------------------------------------------ Cinco – Presidiu à reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Santarém. ------------------------------------------------------------------------ Seis – Dia dezassete de Setembro – Visitou a Estrada do Moseiro, na freguesia de
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Vaqueiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Sete – Concedeu uma entrevista à revista APVE - Associação Portuguesa do Veículo
Eléctrico. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Oito – Dia dezoito de Setembro – Reuniu-se com o Presidente do Núcleo de
Santarém do NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. ------------------ Nove – Acompanhou a conclusão do Pau de Fileira do Teatro Sá da Bandeira.----------- Dez – Dia dezanove de Setembro – Manteve uma reunião com o Presidente do
INFTUR – Instituto de Formação Turística. -------------------------------------------------------- Onze – Reuniu-se com Presidentes de Juntas de Freguesia. ---------------------------------- Doze – Dia vinte e um de Setembro – Assistiu à prova de Motrocoss na Moçarria.------ Treze – Dia vinte e dois de Setembro – Reuniu-se com o Presidente do Instituto
Politécnico de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- Catorze – Na presença do senhor Secretário de Estado dos Transportes, presidiu à
sessão de encerramento da Semana da Mobilidade.------------------------------------------------ Quinze – Dia vinte e três de Setembro – Recebeu, em audiência, um representante da
Equitejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dezasseis – Recebeu em audiência o Presidente da Câmara Municipal de Vendas
Novas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dezassete – Recebeu, em audiência, o Engenheiro Panela a propósito de obras de
urbanização.---------------------------------------------------------------------------------------------- Dezoito – Recebeu, em audiência, munícipe. --------------------------------------------------- Dezanove – Participou em jantar com Empresários e Membros da AIDE-HUÍLA Associação Internacional de Desenvolvimento Empresarial da HUÍLA e Presidente da
Associação Industrial Portuguesa. -------------------------------------------------------------------- Vinte – Dia vinte e quatro – Manteve uma reunião com o Presidente da Junta de
Freguesia da Gançaria. --------------------------------------------------------------------------------- Vinte e um – Acompanhou o Dr. Gilberto Madail numa visita a Amiais de Baixo. ------ Vinte e dois – Concedeu uma entrevista para o programa País Regiões, da RTP,
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sobre o W Shopping. ----------------------------------------------------------------------------------- Vinte e quatro – Dia vinte e cinco de Setembro – Esteve presente na reunião do
Conselho de Administração da Associação de Municípios da Lezíria do Tejo. --------------- Vinte e cinco – Esteve presente na Assembleia Geral da AIDE-HUÍLA - Associação
Internacional de Desenvolvimento Empresarial da HUÍLA.-------------------------------------- Vinte e seis – Reuniu-se com representantes do Santarém Basket.-------------------------- Vinte e sete – Dia vinte e seis de Setembro – Esteve presente na inauguração do
Congresso Infante Santo. ------------------------------------------------------------------------------ Vinte e oito – Manteve uma reunião com o Presidente do NERSANT - Associação
Empresarial da Região de Santarém. ----------------------------------------------------------------- Vinte e nove – Reuniu-se com o Dr. José Lamego.-------------------------------------------- Trinta – Reuniu-se com o Dr. Pedro Veloso. --------------------------------------------------- Trinta e um – Participou na sessão da Assembleia Municipal.------------------------------- Trinta e dois – Dia vinte e oito de Setembro – Presidiu à Sessão de Abertura da
Semana do Idoso. --------------------------------------------------------------------------------------- Trinta e três – Dia vinte e nove de Setembro – Esteve presente na Conferência de
Imprensa sobre o Congresso Internacional das Cidades Taurinas.------------------------------- Senhor Vereador José Raposo – Um – Disse ter constatado a colocação de um sinal
de trânsito na Rua Duarte Pacheco Pereira, não permitindo a circulação de autocarros
entre as vinte e as oito horas do dia seguinte. Em seu entender, quando o assunto foi
abordado na Câmara, havia ficado decidido não haver qualquer trânsito naquela Rua. ----- Dois – Na sequência da informação pública prestada pelo IEP - Instituto das Estradas
de Portugal sobre o estado das pontes, perguntou ao senhor Presidente se já foi
desenvolvida alguma diligência no sentido de apurar a situação das pontes no Concelho
de Santarém, uma vez que algumas informações constantes no relatório em relação a
outros concelhos não eram correctas. -------------------------------------------------------------
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--- Três – Aludiu aos processos de vistoria apresentados pelo senhor Sertório Silva e
Dona Maria Geménia Marques Guerra, solicitando esclarecimentos sobre qual vai ser a
actuação da Câmara relativamente aos mesmos.--------------------------------------------------- Quatro – Perguntou se a Câmara vai passar a publicitar os apoios que concede às
Juntas de Freguesia ou se apenas se restringe à Junta de Freguesia do Vale de Santarém.
--- Aludiu a apoios ainda não satisfeitos, nomeadamente no que respeita à Junta de
Freguesia da Póvoa da Isenta. ------------------------------------------------------------------------ Senhora Vereadora Hélia Félix – Um – Considerou que os pagamentos às Juntas de
Freguesia e Associações devem constituir uma prioridade da Câmara. Considerou este
problema preocupante porque algumas associações estão em risco de estrangular as suas
actividades e, por outro lado, as Juntas de Freguesia necessitam de efectuar o pagamento
de obras por vezes já realizadas e, relativamente a transferências de capital que estavam
previstas ainda não receberam qualquer verba. ---------------------------------------------------- Dois – Disse ter tido acesso a uma proposta de protocolo a celebrar com as Juntas de
Freguesia, questionando sobre quais os critérios seguidos na distribuição de verbas,
designadamente no que se refere aos equipamentos que, segundo lhe parece, passam a
ser uma responsabilidade das Juntas de Freguesia mediante transferência de verbas por
parte da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------- Três – Perguntou se a nova edição do “Fórum Santarém” já vem na sequência do
concurso público realizado para escolher a empresa responsável pela sua elaboração.------ Senhor Vereador Soares Cruz – Um – Congratulou-se pelo facto da câmara
frigorífica já ter sido instalada no Mercado Municipal. Lamentou, todavia, que não esteja
bem instalada e sugeriu que antes de proceder ao respectivo pagamento, se mande
corrigir. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Lamentou que não tenha sido, ainda, adquirida a máquina de fazer gelo,
considerando que a mesma é necessária urgentemente. ----------------------------------------
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--- Dois – Disse ter recebido uma carta de uma funcionária da Biblioteca Municipal
relativa à ausência de classificação de serviço atempada e aos problemas que tal questão
lhe provocou. ------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Manuel Afonso – Um – A propósito da intervenção do senhor
Vereador José Raposo, referiu não ter sido tomada qualquer deliberação no sentido da
interdição total ao trânsito na Rua Duarte Pacheco Pereira. O problema que existia tinha
a ver com o incómodo provocado pelo ruído dos autocarros da Rodoviária, de
madrugada e à noite. Esta foi a solução que, entretanto, se escolheu, a fim de permitir a
passagem durante o dia de autocarros para o gimnodesportivo. Todavia, se houver
necessidade de ajustar as medidas tomadas, em qualquer altura se poderá fazer. ------------ Dois – Prestou esclarecimentos sobre o procedimento habitual adoptado
relativamente aos processos de vistorias, acrescentando que os processos mencionados
pelo senhor Vereador José Raposo poderiam ser presentes em reunião para completo
esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- Três – Relativamente à Câmara frigorífica, informou que está a acompanhar a
situação e, obviamente, enquanto a mesma não estiver convenientemente instalada não
serão processados os pagamentos.------------------------------------------------------------------- Quatro – Congratulou-se com a forma como decorreu a semana da mobilidade,
salientando a utilização dos autocarros eléctricos por mais de três mil pessoas que
mostraram a sua satisfação.--------------------------------------------------------------------------- Referiu que está a ser elaborado um acordo a celebrar com a Direcção-Geral de
Transportes Terrestres, no sentido da Câmara adquirir mini-autocarros que possam
circular no centro histórico e periferia.-------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do senhor Vereador José Raposo, o senhor Presidente
frisou que a própria Câmara manteve contactos com o IEP - Instituto das Estradas de
Portugal e o Ministério das Obras Públicas sobre a Ponte Dom Luís e, também, sobre a
Ponte D’Asseca.--------------------------------------------------------------------------------------
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--- O IEP - Instituto das Estradas de Portugal garantiu que o que foi publicado na
Comunicação Social tinha a ver com um documento interno que, na prática, prevê
intervenções naquele âmbito, não havendo razões objectivas para alarme e, se viesse a
haver, teria a iniciativa de proceder no sentido da salvaguarda de pessoas e bens.
Acrescentou estar prevista uma intervenção na Ponte Dom Luís, bem como noutras
pontes, nomeadamente, a Ponte D’Asseca.--------------------------------------------------------- Relativamente à questão levantada pela senhora Vereadora Hélia Félix a propósito do
protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia informou que o mesmo foi discutido
com as Juntas de Freguesia e com o Secretariado do seu Gabinete de Apoio Pessoal,
estando praticamente consensualizado e, neste momento, a ser analisado do ponto de
vista jurídico, após o que será presente em reunião de Câmara.--------------------------------- Relativamente ao “Fórum Santarém” e à Agenda Cultural referiu terem decorrido os
respectivos concursos públicos. ---------------------------------------------------------------------- Quanto à carta da funcionária da Biblioteca Municipal referiu não ter ainda
conhecimento do problema, todavia irá averiguar a situação e, se for caso disso, instaurar
o respectivo inquérito no sentido de esclarecer o que se passou.-------------------------------- Senhora Vereadora Idália Moniz – Um - Dia quinze de Setembro - Participou na
reunião do executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------- Dois - Dia dezasseis de Setembro - Participou na sessão oficial de abertura da
Semana Europeia da Mobilidade e na conferência de imprensa que se seguiu, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------- Três - Recebeu em audiência o senhor Infante da Câmara----------------------------------- Quatro – Presidiu à inauguração do Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração,
no âmbito do Projecto Crescer Cidadão, em Vale de Figueira.---------------------------------- Cinco – Dia dezassete de Setembro - Participou na reunião de organização do
Festival Nacional de Gastronomia com a Direcção Regional das Actividades
Económicas, a Delegação de Saúde de Santarém e com técnicos municipais. --------------
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--- Seis - Participou como moderadora na conferência subordinada ao tema “Saúde e
Mobilidade”, realizada no auditório da Casa do Brasil. ------------------------------------------ Sete – Dia dezoito de Setembro – Reuniu-se com a Associação Comercial de
Santarém.------------------------------------------------------------------------------------------------ Oito - Participou no “Pau de Fileira” organizado pela equipa da Teixeira Duarte que
está a efectuar as obras no Teatro Sá da Bandeira. ------------------------------------------------ Nove - Dezanove de Setembro - Participou na reunião de coordenação da
Reestruturação Orgânica da Câmara Municipal de Santarém.----------------------------------- Dez - Acompanhou a visita dos deputados europeus do Grupo Parlamentar Os
Verdes às zonas ardidas do concelho de Santarém. ----------------------------------------------- Onze - Participou na inauguração da exposição da autoria Câmara Municipal da
Azambuja, “Tejo à vista: Rota dos Mouchões”, realizada no bar da Casa do Brasil. -------- Doze – Dia vinte de Setembro - Deslocou-se à Recriação de Mercado do início do
Século XX, integrada nas actividades de animação cultural da Semana Europeia da
Mobilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Treze – Dia vinte de Setembro - Deslocou-se à Festa de campo realizada no Vale de
Santarém.------------------------------------------------------------------------------------------------ Catorze - Deslocou-se ao Festival de Folclore do Graínho. --------------------------------- Quinze – Dia vinte e dois de Setembro - Participou na Sessão de encerramento da
Semana Europeia da Mobilidade, realizada no edifício dos Paços do Concelho.------------- Dezasseis – Dia vinte e três de Setembro – Reuniu-se com o senhor Director do
Museu Nacional do Teatro. --------------------------------------------------------------------------- Dezassete – Dia vinte e quatro de Setembro – Recebeu, em audiência, o senhor
Arquitecto Carlos Guedes de Amorim. ------------------------------------------------------------- Dezoito – Recebeu, em audiência, o senhor Presidente da Junta de Freguesia da
Ribeira de Santarém.----------------------------------------------------------------------------------- Dezanove - Participou no jantar debate subordinado ao tema “As Alterações à
Legislação Laboral – o novo Código do Trabalho”, organizado pelo NERSANT -

63

ACTA N.º 021/2003
Reunião de 29 de Setembro de 2003

Associação Empresarial da Região de Santarém e realizado nas suas instalações em
Torres Novas. ------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte – Dia vinte e cinco de Setembro - Recebeu em audiência a Dr.ª Maria José
Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Trinta – Recebeu, em audiência, a Associação Portuguesa de Enfermeiros,
representada por três enfermeiras do Hospital Distrital de Santarém. -------------------------- Trinta e um - Recebeu em audiência o senhor Pedro Garcez. ------------------------------- Trinta e dois - Participou na reunião de trabalho do “Projecto de Dinamização da
Rede de Teatros e Cine-Teatros da Região de Lisboa e Vale do Tejo”.------------------------ Trinta e três – Dia vinte e seis de Setembro - Participou na sessão de abertura do
Congresso Internacional “Santarém e o Infante Santo: seiscentos anos”, realizada na Sala
dos Actos do Paço Episcopal de Santarém, e nos trabalhos que se seguiram.----------------- Trinta e quatro - Participou no almoço de recepção aos participantes no Congresso
Internacional “Santarém e o Infante Santo: seiscentos anos”. ----------------------------------- Trinta e cinco – Recebeu, em audiência, o Dr. Coelho dos Reis, representado pela
senhora Dona Fátima Madeira.----------------------------------------------------------------------- Trinta e seis – Recebeu, em audiência, munícipes. ------------------------------------------- Trinta e sete – Recebeu, em audiência, o Dr. João Madeira Lopes. ------------------------ Trinta e oito – Recebeu, em audiência, a Presidente da Junta de Freguesia de
Almoster e representantes da Comissão Fabriqueira da Igreja de Santa Maria.--------------- Trinta e nove – Recebeu, em audiência, a firma S.A.M. – Fabrico e Comércio de
Bolos, representada pelo senhor Pinheiro.---------------------------------------------------------- Quarenta – Recebeu, em audiência, o Rancho Folclórico das Abitureiras.---------------- Quarenta e um – Recebeu, em audiência, a Tertúlia do Clube Taurino de Santarém. --- Quarenta e dois - Assistiu à representação da peça “El Principe Constante”, realizada
no Convento de São Francisco e integrada no Congresso Internacional “Santarém e o
Infante Santo: seiscentos anos”.--------------------------------------------------------------------
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--- Quarenta e três – Dia vinte e sete de Setembro - Deslocou-se à Corrida de Toiros
Lux, realizada na Praça de Toiros do Cartaxo. ---------------------------------------------------- Quarenta e quatro - Assistiu ao concerto de música medieval realizado na Igreja de
Santa Maria da Graça e integrado no Congresso Internacional “Santarém e o Infante
Santo: seiscentos anos”.------------------------------------------------------------------------------- Quarenta e cinco – Dia vinte e oito de Setembro - Participou na sessão e almoço de
encerramento do Congresso Internacional “Santarém e o Infante Santo: seiscentos anos”,
realizada na Sala dos Actos do Paço Episcopal de Santarém. ----------------------------------- Informou que o mesmo se realizou em Santarém entre os dia vinte e seis e vinte e
oito de Setembro de dois mil e três, no Paço Episcopal de Santarém, tendo ficado
provado pela adesão e pela participação nos trabalhos deste Congresso da oportunidade e
da pertinência da sua realização, em Santarém. --------------------------------------------------- A Câmara de Santarém idealizou, introduziu e é com bastante satisfação e orgulho
que constata que a qualidade científica dos trabalhos produzidos foi bastante elevada.
Esta qualidade é testada pelos membros da Comissão Científica que fizeram parte do
Congresso e que estiveram em Santarém. ---------------------------------------------------------- Verificou-se uma troca de saberes entre a comunidade scalabitana e a comunidade
científica que enriqueceu não só a história contemporânea portuguesa como também os
conhecimentos produzidos sobre a nossa cidade. ------------------------------------------------- Deixou o seu voto de congratulação e agradeceu aos organizadores do congresso,
nomeadamente aos funcionários da Câmara que estiveram envolvidos em toda a
organização.--------------------------------------------------------------------------------------------- Quarenta e seis - Participou na sessão de abertura da Semana do Idoso, realizada no
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ---------------------------- Quarenta e sete – Disse não ter conhecimento de qualquer problema relacionado com
a classificação de serviço à funcionária da Biblioteca Municipal. Lamentou que a
referida funcionária não lhe tenha dado conhecimento do assunto. Referiu que através
dos serviços também não recebeu ainda qualquer documento sobre o assunto.-------------
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- Senhor Vereador José Marcelino – Colocou algumas questões sobre o edifício que
está a ser construído pela empresa IMOCOM – Sociedade de Construções, SA,
nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------- - A ocupação do espaço, junto ao Centro de Radiologia, é público ou não? Se é
público, foi utilizado sem autorização, devendo ser demolida a obra ali construída. ----- - O espaço que está a ser utilizado na Rua Vasco da Gama é público ou não? -------- - Qual o objectivo do paredão construído? -------------------------------------------------- - O jardim que está em frente ao edifício já levou dois cortes, tanto do lado direito
como do lado esquerdo. Foi a Câmara que fez ou foi a empresa? Se foi a empresa, tem
autorização ou já se está a antecipar ao projecto que ainda nem sequer está aprovado? --- O senhor Presidente informou que os senhores Vereadores Manuel Afonso e
Joaquim Neto estão a acompanhar esta obra e oportunamente darão os esclarecimentos
solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Joaquim Neto – Um - Deu conhecimento das decisões tomadas
sobre processos de obras no período de dezasseis a vinte e nove do corrente mês e
constantes dos Editais números cento e vinte e sete e cento e vinte e oito/dois mil e três.
--- Dois – Dia dezassete de Setembro – Esteve presente na reunião do Conselho de
Administração da SCALABISPORT – Gestão de Equipamentos e Actividades
Desportivas, Empresa Municipal.--------------------------------------------------------------------- Três - Dia dezanove de Setembro – Reuniu-se com os senhores Presidentes do
INFTUR – Instituto de Formação Turística e da Região de Turismo do Ribatejo. ------------ Quatro – Reuniu-se com os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de
Santarém sobre o protocolo de delegação de competências. -------------------------------------- Cinco - Dia vinte de Setembro – Participou na apresentação pública da Equipa de
Futsal da Casa do Benfica de Santarém. ------------------------------------------------------------- Seis – Dia vinte e um – Esteve presente no septuagésimo quinto aniversário da
Música Nova de Pernes.-------------------------------------------------------------------------------- Sete - Dia vinte e quatro – Acompanhou a deslocação do senhor Presidente da
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Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Gilberto Madail, ao Campo do Clube Desportivo
Amiense. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Oito – Participou em jantar organizado pelo Sindicato de Professores Licenciados
pelas ESE'
s e Universidades. -------------------------------------------------------------------------- Nove – Participou na Cerimónia de Abertura do Encontro Nacional do Sindicato de
Professores Licenciados pelas ESE'
s e Universidades, realizado em Santarém.--------------- Dez – Reuniu-se com a Direcção da União Desportiva de Santarém.----------------------- Onze – Dia vinte e seis de Setembro – Esteve presente na sessão da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ Doze – Dia vinte e sete de Setembro – Participou na Sessão de Abertura do Primeiro
Congresso da Associação dos Técnicos Gímnicos que decorreu no Instituto Português da
Juventude de Santarém. -------------------------------------------------------------------------------- Treze - Dia vinte e sete de Setembro – Participou no Campeonato de Danças
Desportivas, organizado pelo Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de
Santarém.------------------------------------------------------------------------------------------------- Catorze – Participou no almoço de aniversário e na entrega de prémios do Grupo
Columbófilo Scalabitano. ------------------------------------------------------------------------------ Findo o Período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”:----------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES ------------------------ A) DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------ De MARIA CELESTE FERREIRA SARAMAGO E OUTROS, residentes na
Avenida Vinte Cinco de Abril, lote dois – segundo esquerdo, freguesia de São Nicolau,
nesta Cidade, solicitando aprovação do projecto de alterações ao projecto inicial para
remodelação de um edifício destinado a habitação e comércio, sito na Rua Pedro
Canavarro, números onze a dezassete, na freguesia da sua residência. (Zona Especial de
Protecção dos Restos das Muralhas de Santarém). -------------------------------------------- Pela Divisão dos Núcleos Históricos, foi emitida uma informação do seguinte teor:-
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--- “Da análise das peças desenhadas apresentadas, verifica-se que as alterações
propostas referem-se essencialmente ao interior do edifício e que surgiram face à
impossibilidade construtiva existente de consolidação das paredes existentes. --------------- Estas paredes no início dos trabalhos mostraram-se incapazes de receber os reforços
estruturais pontuais na execução do programa base proposto no projecto, verificando-se
em alguns casos a derrocada. ------------------------------------------------------------------------- Ainda foi possível verificar que o seu sistema construtivo de taipa com pedra à
mistura já se encontrava debilitado, com buracos, falhas e argamassa podres e
despegadas o que tornava quase impossível a sua reabilitação face aos novos parâmetros
projectuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Assim o requerente optou por fazer uma consolidação interior com a diminuição da
espessura inicial das paredes, contrapondo às mesmas panos de alvenaria de tijolo e em
alguns casos a demolição de divisórias interiores o que levou à reformulação do
programa e funcionalidade interior a prever. ------------------------------------------------------- Também é proposta a requalificação de uma das águas laterais da cobertura que
passará a acompanhar o edifício confinante o que tecnicamente será uma opção mais
favorável em termos de encaminhamento das águas pluviais, minimizando as possíveis
infiltrações da anterior situação construtiva. ------------------------------------------------------- Ao nível da loja no piso térreo e por questões estritamente de estabilidade a
profundidade da empena posterior sofreu um ligeiro aumento de área que permitiu o seu
alinhamento com a parede exterior do piso superior o que se considera positivo,
principalmente ao nível da sustentação do edifício. ----------------------------------------------- Verifica-se assim que as alterações propostas não põem em causa a volumetria
inicialmente aprovada, os alinhamentos do edifício a tardoz, a área permeável do
logradouro, a cércea do edifício e as características fundamentais da imagem da
cobertura e da arquitectura do edifício. ------------------------------------------------------------- Face ao exposto julga-se que as alterações apresentadas reúnem condições para o seu
deferimento, mantendo-se a chamada de atenção para a manutenção dos elementos e
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pormenores notáveis do edifício, nomeadamente o sistema de recebimento exterior a
tardoz em telha (encanamento) das águas pluviais e os potes de recepção de águas
existentes e enterrados no logradouro.”------------------------------------------------------------- Também pelo IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico,
AEDPHCS - Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de
Santarém e Bombeiros Municipais de Santarém, foram emitidos pareceres favoráveis ao
presente projecto. Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, e em face dos pareceres
emitidos aprovar o projecto de alterações em causa.---------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ B) INFORMAÇÕES PRÉVIAS --------------------------------------------------------------- De PÉTROGAL – PETRÓLEOS DE PORTUGAL, S.A., com sede na Rua Tomás
da Fonseca, Torre C, Edifício Galp, Município de Lisboa, solicitando informação prévia
para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis, na estrada da Rotunda do
Hospital, Vale de Estacas, freguesia de São Salvador, nesta Cidade. (Expediente
constante da reunião de vinte e oito de Julho de dois mil e três) -------------------------------- Pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi emitido
um parecer do seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------- “Na sequência da reunião realizada em dez do corrente mês, na qual foram suscitadas
dúvidas acerca dos limites e área da propriedade onde se pretende instalar o posto de
abastecimento de combustíveis, veio a requerente apresentar novos elementos,
esclarecendo o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ Um – A área do terreno (privado) é de quatro mil cento e vinte e quatro metros
quadrados;----------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – A área a ocupar para instalação do posto é de três mil setecentos e oitenta e
nove metros quadrados e ------------------------------------------------------------------------------ Três – A área a ceder à Câmara Municipal de Santarém para alargamento da Rua da
Cabine é de trezentos e trinta e cinco metros quadrados.---------------------------------------
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--- Parece, assim, ficar claro que o terreno onde se pretende instalar o posto de
abastecimento de combustíveis não inclui a parcela com a área de cerca de setecentos
metros quadrados prevista ceder ao proprietário do terreno pela IGI, embora a sua área
não corresponda exactamente à área constante na Certidão da Conservatória do Registo
Predial, que se refere a uma área de três mil novecentos e vinte cinco metros quadrados,
ou seja uma diferença de cinco porcento em relação à área obtida através do
levantamento topográfico, e que se ficará a dever ao facto de na delimitação do lote ter
sido incluída uma parcela de cerca de duzentos metros quadrados a sul da linha de água.
--- De notar, no entanto, que a implantação do posto na referida parcela implica que se
tenha de desviar a linha de água para sul, ocupando terreno camarário, o que significa
que a pretensão só poderá ser viabilizada desde que haja autorização da Câmara
Municipal para desvio da linha de água e este seja licenciado pela CCDRLVT Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. -------- Do mesmo modo, o estabelecimento do acesso ao posto carece de autorização da
Câmara Municipal por se situar em terreno camarário, devendo, em ambos os casos
serem prestadas as devidas contrapartidas à Câmara Municipal pelos interessados. --------- Assim, caso a Câmara Municipal ache ser de interesse a instalação do posto de
abastecimento de combustíveis, poderá a mesma ser viabilizada nas condições já
referidas em anteriores informações e ainda nas seguintes condições, além das que a
Câmara Municipal entender fixar: ------------------------------------------------------------------- Um – Melhorar a inserção da Rua da Cabine na Estrada Nacional três de modo a
facilitar a circulação;----------------------------------------------------------------------------------- Dois – Garantir o alargamento da Rua da Cabine de modo a que fique com um perfil
mínimo de dois vírgula vinte cinco metros mais nove metros mais dois vírgula vinte
cinco metros e ------------------------------------------------------------------------------------------ Três – Assegurar o arranjo paisagístico de toda a zona envolvente à linha de água.” --- A Câmara, após uma larga troca de impressões, deliberou por maioria, com os votos
contra do PSD - Partido Social Democrático e CDU - Coligação Democrática Unitária, e
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duas abstenções dos senhores vereadores Idália Moniz e Joaquim Neto, indeferir a
pretensão, devendo notificar-se o interessado nos termos do artigo cento e um do Código
do Procedimento Administrativo (Audiência Prévia dos Interessados). ----------------------- VIABILIDADES SUSCEPTÍVEIS DE DEFERIMENTO, NAS CONDIÇÕES
EXPRESSAS NOS RESPECTIVOS PARECERES TÉCNICOS -------------------------- De ANTÓNIO LOURENÇO RAMALHO, residente na Praça da República, Torre
Um – segundo frente, Município de Rio Maior, solicitando informação prévia para
construção de uma moradia unifamiliar, campo de criquete relvado, anexo de apoio
constituído por balneários e bar, no lugar de Atalaia, freguesia de Almoster, deste
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Divisão de Gestão Urbanística, informou o seguinte: ----------------------------------- “Uma vez que a proposta agora apresentada procura corresponder ao estabelecido em
reunião referida nos elementos apresentados, procurando viabilizar a realização do
campo de criquete fora dos domínios da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica
Nacional, e em conformidade com a filosofia de intervenção preconizada pelo Plano
Director Municipal em vigor para o Concelho, proponho a viabilização da pretensão,
devendo atender-se às seguintes considerações:--------------------------------------------------- Um – A intervenção deverá merecer o reconhecimento da condição de interesse
municipal, conforme o número cinco do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano
Director Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------ Dois – A moradia e os anexos deverão conformar-se com as disposições do artigo
sessenta e seis, número dois já referido (moradia menor que ou igual a trezentos metros
quadrados, com um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros; anexos
até quatro por cento da propriedade). --------------------------------------------------------------- Três – A realização da operação urbanística deverá garantir o cumprimento das
restrições associadas ao domínio público hídrico e Reserva Agrícola Nacional. ------------- Quatro – O projecto de licenciamento, será sujeito a parecer da Delegação de Saúde.
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--- Cinco – Deverá garantir-se acesso à propriedade sem devasse do campo militar
adjacente.”----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente informação sobre qual
o objecto de exploração do campo de criquete. ---------------------------------------------------- B) LOTEAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------- De SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CORTIÇA, LIMITADA, com sede na
Avenida de Roma, número oitenta e quatro, rés-do-chão - esquerdo, Município de
Lisboa, solicitando aprovação dos projectos das obras de urbanização, referentes ao
loteamento de uma propriedade sita na Quinta das Claras, freguesia de São Salvador,
nesta Cidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Portugal Telecom, EDP – Distribuição Energia, S.A., Serviços Municipalizados
de Santarém, Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida, Departamento de Obras
Municipais e Gabinete de Protecção Civil - Bombeiros Municipais de Santarém, foram
emitidos pareceres favoráveis, com algumas condições a observar. ---------------------------- Assim, e nos termos dos artigos vinte seis e cinquenta e três, do Decreto Lei número
quinhentos e cinquenta e cinco/noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, alterado pelo
Decreto Lei número cento e setenta e sete/dois mil e um, de quatro de Junho, a Câmara
deliberou por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, devendo o
requerente apresentar uma caução no valor de oitenta e sete mil quinhentos e trinta e seis
Euros e noventa cêntimos, para garantia da execução das respectivas obras. ----------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Manuel Afonso, Soares Cruz. ------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – RATIFICAÇÃO - Pela Divisão Financeira foi
presente a seguinte proposta de modificação, nos termos do ponto oito.três.um.dois, do
Decreto-Lei número cinquenta e quatro-A/noventa e nove, de vinte e dois de Fevereiro:
--- No Orçamento (Despesa) – número vinte, que totalizou tanto nos REFORÇOS
como nas ANULAÇÕES a importância de quatro mil euros. ---------------------------------
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--- Após alguma troca de impressões, o senhor Presidente submeteu a votação o
documento apresentado, que fica como anexo à presente acta (Documento I), tendo a
Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
dezassete do corrente mês, concordando com as alterações propostas, nos termos do
disposto no número três, do artigo sessenta e oito, da Lei número cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Manuel Afonso. ----------------------------------------- FEIRA DA PIEDADE – PROPOSTA DE EDITAL – A Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar e mandar afixar o edital, regulando as condições de ocupação de
terrenos pelos feirantes na feira em epígrafe, que se realiza, nesta cidade, de doze a vinte
e seis de Outubro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------ Nos termos do artigo primeiro, os pedidos de marcação de lugares devem dar entrada
na Câmara Municipal nas seguintes datas: --------------------------------------------------------- “Até às quinze horas do dia seis de Outubro, aqueles cuja deliberação dependa da
arrematação (pistas de automóveis, carrosséis, rodas de aviões e outras diversões
electromecânicas) que se realizará no dia seis de Outubro, pelas quinze horas. -------------- Até dez de Outubro, as restantes actividades.” ------------------------------------------------ Mais foi deliberado fixar bases de licitação para arrematação dos diversos
divertimentos nos termos seguintes:----------------------------------------------------------------- * Pistas de automóveis (adultos) – mil setecentos e cinquenta euros---------------------- * Carrossel (adultos) – duzentos cinquenta euros -------------------------------------------- * Aviões (adultos) - duzentos cinquenta euros ----------------------------------------------- * Outras diversões (adultos) - duzentos cinquenta euros ------------------------------------ * Diversões infantis – cem euros --------------------------------------------------------------- Os circos não estão sujeitos a arrematação, desde que apenas se candidate um circo,
tendo, apenas, que pagar as respectivas taxas de ocupação de terrado e efectuar um
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espectáculo sob organização da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Manuel Afonso.------------------------------------------ PROTOCOLO A CELEBRAR COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE SANTARÉM A PROPÓSITO DA GUARDARIA DAS IGREJAS DA
MISERICÓRDIA E DE NOSSA SENHORA DE JESUS DO CONVENTO DO
SÍTIO - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do Protocolo em
epígrafe, ficando o mesmo anexo à presente acta (Documento II), dispensando-se a sua
transcrição nos termos da Lei.------------------------------------------------------------------------ Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Manuel Afonso.------------------------------------------ PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL – PRIMEIRA FASE – CONCURSO
PÚBLICO INTERNACIONAL – Foi, de novo, presente o processo referente ao
concurso público para o Parque Desportivo Municipal, tendo a Câmara deliberado, por
maioria, com abstenções dos senhores Vereadores Hélia Félix e José Andrade, aprovar
novo anúncio e programa de concurso, revogando a deliberação do Executivo Municipal
de um do corrente mês, excepto no que diz respeito à aprovação da Repartição de
Encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O novo anúncio e programa de concurso, ficam anexos à presente acta (Documentos
III e IV), dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei. ---------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Manuel Afonso.------------------------------------------ VENDA DE LOTE EM REGIME DE PROPRIEDADE PLENA NA ZONA
INDUSTRIAL DE SANTARÉM – Pelo Director do Departamento Administrativo e
Financeiro foi presente a informação número trinta e seis, de vinte e dois do corrente
mês, do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------
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--- “A empresa acima referida adquiriu o direito de superfície de uma parcela de terreno
na Zona Industrial de Santarém referente ao lote número dezassete, com a área de três
mil e cem metros quadrados. ------------------------------------------------------------------------- Através de carta datada de dezassete de Setembro corrente, vem a empresa solicitar
autorização para adquirir o referido lote em propriedade plena e as condições necessárias
para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------- Dado que em reunião camarária de dezasseis de Junho último foi deliberado aprovar
a proposta de vinte e três euros por metro quadrado para a venda em regime de
propriedade plena dos lotes já alienados em direito de superfície, deixo à consideração
de V. Ex.ª que o Executivo Municipal autorize a respectiva aquisição pela empresa num
valor total de setenta e um mil e trezentos euros.” ------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra da CDU - Coligação
Democrática Unitária, alienar em regime de propriedade plena a parcela de terreno na
Zona Industrial, referente ao lote dezassete, com a área de três mil e cem metros
quadrados, ao Centro de Comércio Agrícola de Santarém, Limitada, pelo valor total de
setenta e um mil e trezentos euros. ------------------------------------------------------------------ Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Manuel Afonso. ----------------------------------------- INTERCEPTOR DE RUNES – TRABALHOS A MAIS – Pela Divisão dos
Núcleos Históricos foi presente a informação número noventa e cinco, de quatro de
Abril último, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- No decorrer de uma reunião com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa
Iria da Ribeira de Santarém, realizada no passado dia vinte de Março, encontramos o
senhor Engenheiro Paulo Machado e os representantes das empresas adjudicatárias das
empreitadas de saneamento da Ribeira de Santarém. No decurso da análise de
pormenores de projecto, verificamos que o trajecto do troço final do colector de Runes,
segundo a empreitada adjudicada, irá coincidir com a localização do porto fluvial, parte
da segunda fase de requalificação da margem do rio Tejo em Santarém – projecto AL-
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MARGEM. Dado o diâmetro de um metro e quarenta centímetros, do referido colector,
será de evitar a situação de descarga de águas pluviais junto aos ancoradouros das
embarcações. Como tal, sugere-se que seja revisto o projecto do colector de Runes e que
o troço final possa ser encaminhado directamente para o rio Tejo, paralelamente à
estação elevatória existente na Ribeira dos Barcos.”---------------------------------------------- Sobre o assunto o Departamento de Obras Municipais, produziu a informação
número cento e trinta e três – DIS, de um de Julho último, que a seguir se transcreve: ----- “Na sequência da informação número noventa e cinco/dois mil e três do
Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente/Divisão dos Núcleos Históricos, foi
efectuada uma reformulação do projecto no local afectado pela obra da segunda fase de
Requalificação da Margem do Rio Tejo, com vista a implantar o lançamento das águas
pluviais em local compatível com aquele futuro empreendimento. ----------------------------- Em resultado dessa reformulação do projecto foram quantificados os trabalhos,
apurando-se um acréscimo de custos de vinte e nove mil duzentos e trinta e sete euros e
oitenta e três cêntimos, que incluem não só trabalhos de natureza contratual de dezoito
mil duzentos e setenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos e que consistem
essencialmente no aumento do comprimento dos colectores, mas também trabalhos
imprevistos de dez mil novecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e um cêntimos,
que constituem essencialmente em trabalhos de reforço do terreno de fundação, onde
assentam os colectores, visto se desenvolverem na sua quase totalidade em zona
ribeirinha de aterro bastante recente e por conseguinte de muito reduzida consistência. ---- Os custos unitários dos trabalhos imprevistos estão de acordo com trabalhos
actualmente prestados desta natureza, pelo que consideramos que o custo global dos
trabalhos propostos de vinte e nove mil duzentos e trinta e sete euros e oitenta e três
cêntimos reúne condições de aceitação.” ----------------------------------------------------------- Pelo Director do Departamento de Obras Municipais foi emitido o seguinte
parecer: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- “Nos termos da informação, vimos propor a aprovação dos trabalhos não previstos,
resultantes da alteração ao projecto solicitada pelo Departamento de Gestão Urbanística
e Ambiente. Estes trabalhos destinam-se à execução da mesma empreitada e são
necessários ao desenvolvimento desta. ------------------------------------------------------------- O custo destes trabalhos atingem o montante de vinte e nove mil duzentos e trinta e
sete euros e oitenta e três cêntimos correspondendo a um acréscimo de três vírgula trinta
e quatro por cento relativamente à adjudicação.”-------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no montante de
vinte e nove mil duzentos e trinta e sete euros e oitenta e três cêntimos, acrescido de
IVA, devendo celebrar-se o respectivo contrato adicional. -------------------------------------- Mais foi deliberado conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação da minuta
e assinatura do referido contrato. -------------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO DA PRAÇA MARQUÊS SÁ DA
BANDEIRA E RUA SERPA PINTO – TRABALHOS A MENOS – Pela Divisão dos
Núcleos Históricos, foi presente a informação número duzentos e um, de vinte e um do
mês findo, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- “O adjudicatário da empreitada apresentou, em onze de Julho de dois mil e dois, uma
variante que se anexa, constituída por uma proposta de redução da espessura das lajetas
de Lioz para três vírgula cinco centímetros, em vez dos seis centímetros previstos no
projecto, em todas as zonas, exceptuando a faixa destinada a circulação automóvel
delimitada na continuidade da Rua Serpa Pinto, formalizada nos seguintes termos:--------- Justificação: escassez no mercado da pedra natural em causa; ----------------------------- Valor: menos sete euros e cinquenta cêntimos por metro quadrado. ----------------------- A apresentação da variante é aceitável, nos termos do número um, do Artigo trinta,
do Decreto-Lei número cinquenta e nove/noventa e nove, de dois de Março. --------------
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--- Após uma primeira apreciação da proposta e observação visual dos lotes de pedra
armazenados na obra, foi enviado ao empreiteiro o fax de dezassete de Julho de dois mil
e três, informando das condições de aceitação da variante, que se definiram da seguinte
forma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Justificação: garantia de autenticidade de pedra natural em causa, mediante
realização de ensaios pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; ------------------------ Valor: menos dezassete euros quarenta e seis cêntimos por metro quadrado.------------- Para definição dos ensaios a realizar, decorreu, no dia vinte de Agosto de dois mil e
três, uma reunião no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o Director do
Departamento de Geotecnia e Mecânica das Rochas deste Laboratório, Professor Dr.
Delgado Rodrigues, estando presentes a signatária e o Arquitecto José Augusto
Rodrigues, em representação desta Câmara, e o Engenheiro Paulo Oliveira, em
representação do empreiteiro. Com base no parecer do Professor Dr. Delgado Rodrigues,
esta reunião resultou nas seguintes conclusões: --------------------------------------------------- - A pedra de Lioz é um calcário de textura irregular, caracterizada pela existência de
veios e cavidades abelheiras, que poderão apresentar tonalidade acastanhadas ou
avermelhadas devido à presença de óxido de ferro; ----------------------------------------------- - O que diferencia os diversos tipos de Lioz é a densidade e a dimensão das
irregularidades já referidas; --------------------------------------------------------------------------- - A dureza da pedra, que nos permite avaliar a resistência ao desgaste, não varia
significativamente entre os vários tipos de Lioz, não sendo representativos ensaios de
diferenciação; ------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo examinado as amostras representativas dos lotes existentes na obra, escolhidas
por acordo entre o empreiteiro e a fiscalização, o Professor Dr. Delgado Rodrigues,
identificou as mesmas como pedra de Lioz, tendo sido de opinião que se poderia definir
amostras base para a máxima densidade e a maior dimensão de irregularidades
permitidas, uma vez que o Caderno de Encargos é omisso em relação a estas
características. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--- No seguimento da reunião, ficou acordado que se tomariam as decisões apontadas
pelo Professor Dr. Delgado Rodrigues, tendo-se procedido de imediato à definição das
amostras base e à rejeição definitiva dos módulos de pedra com características inferiores
às fixadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando-se desta forma garantida a qualidade da pedra de Lioz, propõe-se a
aprovação da redução da espessura das lajetas de Lioz para três vírgula cinco
centímetros, em todas as zonas, exceptuando a faixa destinada a circulação automóvel
delimitada na continuidade da Rua Serpa Pinto, tendo em conta que a mesma conduz a
trabalhos a menos no valor de dezassete euros e quarenta e seis cêntimos por metro
quadrado, estimando-se em quarenta mil cento e cinquenta e oito euros o valor global
para os trabalhos a menos.”--------------------------------------------------------------------------- O Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente emitiu o seguinte
parecer: -------------------------------------------------------------------------------------------------- “Concordo. Face à reunião mantida com o senhor Director do Departamento de
Geotecnia do Laboratório Nacional de Engenharia Civil garantindo a qualidade da pedra
de Lioz e as capacidades da espessura de três vírgula cinco, propõe-se a aprovação da
pedra e da espessura com excepção na faixa destinada à circulação automóvel que deverá
manter a espessura de seis centímetros.” ----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com votos contra dos senhores Vereadores Hélia
Félix e José Andrade, concordar com o preconizado na informação atrás transcrita. -------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Idália Moniz.--------------------------------------------- JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

ALCANEDE

–

CONSTRUÇÃO

DE

COBERTURA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE ALCANEDE – PEDIDO DE
SUBSÍDIO – Na sequência de um pedido da Junta em epígrafe, para construção de uma
cobertura para sombra no espaço exterior ao Jardim de Infância de Alcanede, a Câmara
deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Alcanede, um subsídio no
montante de mil novecentos e quatro euros. -----------------------------------------------------
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--- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e Idália Moniz. --------------------------------------------- JUNTA DE FREGUESIA DE MOÇARRIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Na
sequência de um pedido de subsídio, da Junta de Freguesia em epígrafe, para liquidação
de factura aos Serviços Municipalizados de Santarém, relativa à modificação do local do
ramal de água, no âmbito projecto de requalificação do recinto de Festas da Moçarria, a
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta Freguesia da Moçarria, um subsídio
no montante de duzentos e trinta e cinco euros e sessenta e dois euros cêntimos, para
pagamento da respectiva factura. -------------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- CÍRCULO CULTURAL SCALABITANO – ESPECTÁCULO DO VETO –
TEATRO OFICINA – PEDIDO DE PATROCÍNIO – Foi presente uma carta do
Círculo Cultural Scalabitano solicitando que a Câmara patrocine o espectáculo “A
angústia de não ser Pai”, comédia de costumes baseada no romance “Lisboa em
Camisa”, de Gervásio Lobato, com estreia prevista para o próximo mês de Outubro,
tendo como contrapartida a cedência de sete espectáculos, previamente calendarizados. --- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da senhora
Vereadora Idália Moniz, atribuindo, ao Círculo Cultural Scalabitano, subsídio no
montante de mil setecentos e cinquenta euros, contra a cedência de sete espectáculos. ----- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- CLUBE DESPORTIVO AMIENSE – ARRELVAMENTO SINTÉTICO E
ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE DESPORTIVO
AMIENSE – CONTA FINAL – Foi presente um ofício do Clube Desportivo Amiense,
solicitando a atribuição de um subsídio, visando as obras de arrelvamento sintético e
iluminação do Campo de Futebol no montante de noventa e oito mil seiscentos e vinte e
quatro euros e vinte e três cêntimos, referente à parte não co-financiada pelo III Quadro
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Comunitário de Apoio, em conformidade com o deliberado pelo Executivo Municipal,
em vinte de Dezembro de dois mil e um. ----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube Desportivo Amiense, um
subsídio no montante de noventa e oito mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e
três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- EMPRESA DE INSERÇÃO - ENCARGOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
DOIS MIL E TRÊS –Pela Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Maria José Montez,
do Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, foi presente a informação número
quatrocentos e noventa e dois, de seis de Maio último, do seguinte teor: --------------------- “Na sequência da informação número cento e oitenta e cinco/dois mil e três, de
dezassete de Fevereiro do corrente ano: “Empresa de Inserção – Inserção – Encargos
dois mil e dois” e no quadro das competências da Autarquia no sector da Educação, a
Lei número cento e cinquenta e nove/noventa e nove de catorze de Setembro prevê a
necessidade de assegurar que as Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins
de Infância alarguem os serviços de apoio às famílias. ------------------------------------------- É neste contexto que em Janeiro de dois mil a Associação para o Desenvolvimento
Social e Comunitário de Santarém, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém,
se candidatou ao abrigo da Portaria número trezentos e quarenta e oito-A/noventa e oito,
a uma Empresa de Inserção para vinte trabalhadores, sendo que a esta Autarquia cabe
amortizar vinte por cento do total do investimento. ----------------------------------------------- Assim, propõe-se a transferência de dez mil quarenta e três euros e dezoito
cêntimos para a Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém,
valor correspondente aos encargos assumidos no Acordo de Parceria relativos ao
Primeiro Trimestre de dois mil e três.” -----------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação de
Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém, o montante de dez mil e quarenta e
três euros e dezoito cêntimos, devendo proceder-se à necessária alteração orçamental.----- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- RANCHOS FOLCLÓRICOS DE VILA NOVA DO COITO E ALCANHÕES –
PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO À ILHA DA MADEIRA – Pelo Chefe
de Divisão de Cultura e Turismo, Dr. Humberto Ferrão, foi presente a informação
número oitocentos e quinze, de onze do mês findo, do seguinte teor: -------------------------- “Os Ranchos Folclóricos de Vila Nova do Coito e Alcanhões vão deslocar-se à Ilha
da Madeira, entre os dias trinta e um de Agosto a oito de Setembro e cinco de Setembro
a sete de Setembro, respectivamente, a fim de participarem em Festivais de Folclore.------ Face ao exposto, e tendo por base a tabela de deslocações aos Grupos Artísticos do
Concelho que consta na Informação número cento e setenta e sete/noventa e sete, de seis
de Agosto, venho por este meio propor que sejam atribuídos os seguintes valores aos
grupos respectivos, como forma de apoio, conforme o quadro que se segue: --------------Data

Grupo

Destino

Apoio

31/08 a 08/09 Rancho Folclórico de Vila Nova Ilha da Madeira (Ponta do Sol) 900
do Coito
Rancho Folclórico de
05/09 a 07/09
Ilha da Madeira (Porto Santo) 900
Alcanhões
--- Mais informo que, a propósito da taxa de reconversão de escudos para euros, os
valores constantes deste quadro foram arredondados por excesso, mais de acordo com o
sentido do apoio que se tem vindo a prestar aos grupos.” ---------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o montante de novecentos euros a
cada um dos Ranchos em epígrafe. ------------------------------------------------------------------ Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino --------------------------------------
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--- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA
APOIO DE ENCARGO DE TRANSPORTE À ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO DE SANTARÉM – Pela
Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Maria José Montez, do Departamento de
Assuntos Culturais e Sociais, foi presente a informação número oitocentos e cinco, de
dezanove do mês findo, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------- “Na sequência de informação enviada pela Associação para o Desenvolvimento
Social e Comunitário de Santarém no que concerne ao elevado número de quilómetros
percorridos na entrega de refeições a Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e
Jardins de Infância no concelho durante o Ano Lectivo dois mil e dois/dois mil e três,
vimos por este meio propor a atribuição de um subsídio a esta Associação no valor de
seis mil duzentos e dez euros (cento e oitenta vezes cento e cinquenta vezes zero vírgula
vinte e três), com base nos seguintes pontos: ------------------------------------------------------ - cento e oitenta dias de fornecimento de refeições durante o Ano Lectivo dois mil e
dois/dois mil e três; ------------------------------------------------------------------------------------ - cento e cinquenta quilómetros diários; ------------------------------------------------------- - custo de vinte e três cêntimos por quilómetro nos transportes utilizados.” ------------- O senhor Vereador Joaquim Neto propôs: “Considerando que o preço do
fornecimento de refeições não inclui o transporte, o qual foi efectuado pela Associação,
considero fazer sentido a proposta apresentada, pelo que concordo com a atribuição da
referida verba à Associação.” ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador José Rui
Raposo, e abstenções dos senhores Vereadores José Andrade e Soares Cruz, atribuir à
Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém um subsídio no
montante de seis mil duzentos e dez euros. -------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. -------------------------------------
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--- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE CASÉVEL – PEDIDO DE
APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CINCO – Pelo Adjunto do Presidente da
Câmara, António Rebelo, foi presente a informação número quarenta e um, de vinte e
nove de Agosto findo do seguinte teor: ------------------------------------------------------------- “Tendo presente o ofício da supracitada colectividade no qual e à semelhança do ano
anterior, solicita o apoio da Câmara Municipal para a realização do Torneio de Futebol
de Cinco que anualmente organiza com o objectivo de promover alguma actividade
desportiva na freguesia de Casével, bem como promover o convívio entre a população e
angariar alguns fundos para investir nas infra-estruturas desportivas.-------------------------- Por este motivo e atendendo ao anteriormente exposto proponho à consideração de
V. Ex.ª a atribuição de uma comparticipação financeira igual à do ano anterior no valor
de setecentos e cinquenta euros.” -------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Joaquim Neto emitiu o seguinte parecer: ----------------------------- “Considerando os antecedentes e tratando-se de uma freguesia com carências ao
nível da prática desportiva continuada, considero que este tipo de torneios poderá ser
importante para estimular a actividade desportiva em Casével e consequente adopção
futura de prática desportiva continuada na freguesia. --------------------------------------------- Assim, proponho a atribuição de um subsídio no valor de setecentos e cinquenta
euros.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Recreativa e Cultural de
Casével, um subsídio no montante de setecentos e cinquenta euros, em conformidade
com o proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- MOBILIDADE DESPORTIVA – GIMNO CLUBE DE SANTARÉM –
DESLOCAÇÃO A ESPANHA E ALEMANHA – Pelo Técnico Superior de Educação
Física de Primeira Classe, Dr. Joaquim Borges, do Departamento de Assuntos
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Culturais e Sociais, foi presente a informação número setecentos e oitenta e quatro, de
trinta de Julho último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------ “Tendo em conta o pedido apresentado pelo Gimno Clube de Santarém, que se anexa
à presente informação, solicitando apoio para a realização das deslocações indicadas em
cima; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta o exposto no Regulamento do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo, nomeadamente na parte respeitante ao apoio à mobilidade
desportiva; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando as actividades desenvolvidas pelo Gimno Clube de Santarém, no
âmbito das modalidades de Ginástica e Trampolins, com saliência para os resultados
obtidos nas competições da modalidade; ----------------------------------------------------------- Considerando que o referido pedido se refere a duas deslocações sendo uma a
Espanha a outra a Hannover (Alemanha); ---------------------------------------------------------- Venho por este meio propor à consideração de V. Ex.ª a atribuição dos seguintes
apoios financeiros: ------------------------------------------------------------------------------------- a) quinhentos euros, com o fim de custear despesas relativas à deslocação a Oviedo
(Espanha) de dois praticantes do clube;------------------------------------------------------------- b) novecentos euros, com o fim de custear despesas relativas à deslocação a
Hannover (Alemanha) em que participaram três ginastas do clube.”--------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Gimno Clube de Santarém um
apoio financeiro no montante global de mil e quatrocentos euros destinado a custear
despesas relativas às deslocações a Oviedo e Hannover.----------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- CRUZ DE CRISTO FUTEBOL CLUBE – APOIO AO PROGRAMA DE
FÉRIAS DESPORTIVAS – Pelo Adjunto do Presidente Câmara, António Rebelo,
foi presente a informação número trinta e nove, de quinze de Julho último, do seguinte
teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

85

ACTA N.º 021/2003
Reunião de 29 de Setembro de 2003

--- “A exemplo do ano anterior a colectividade da Portela das Padeiras é a única que
neste defeso da época desportiva e período de férias escolares irá levar a efeito um
programa de Férias Desportivas, com o objectivo de ocupar de uma forma salutar os
tempos livres dos jovens Scalabitanos. ------------------------------------------------------------- Neste sentido, solicitam novamente o apoio da Câmara Municipal para auxiliar nas
despesas com monitores e lembranças, assim como t-shirt’s que irão oferecer aos
participantes. -------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando a comparticipação do ano anterior, proponho à superior consideração
de V. Ex.ª a atribuição de um apoio financeiro no valor de duzentos e cinquenta euros,
bem como a cedência das instalações desportivas.”----------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de duzentos
e cinquenta euros ao clube em epígrafe. ------------------------------------------------------------ Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
o senhor Presidente e o senhor Vereador José Marcelino. --------------------------------------- GRUPO DE FUTEBOL DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
SANTARÉM – CAMPEONATO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA –
PEDIDO DE APOIO – Pelo Secretário do Vereador do Desporto, António Rebelo,
foi presente a informação número cinco, de dezoito do corrente mês, do seguinte teor:----- “A Secção de Danças Desportivas do Grupo de Futebol dos Empregados no
Comércio de Santarém, vai no próximo dia vinte e sete de Setembro de dois mil e três,
levar a efeito nesta cidade, com início pelas dezasseis horas na Nave Desportiva
Municipal o Campeonato Nacional de Dança Desportiva do Ranking Nacional Latino,
Americanas/Sandart da Federação Portuguesas de Dança Desportiva.------------------------- Para levar a efeito esta actividade, cujos custos totais se estimam em mil oitocentos e
cinquenta euros solicitam o seguinte apoio da Câmara Municipal: ----------------------------- Um – Cedência da Nave Desportiva Municipal; ---------------------------------------------- Dois – Oferta de vinte e seis Jantares, para os elementos do Júri, Escrutinadores,
Apresentador, Directores da Federação e Entidades convidadas; -----------------------------
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--- Três – Comparticipação na aquisição dos prémios;------------------------------------------- Neste sentido cumpre informar que: ------------------------------------------------------------ Um – Neste tipo de eventos, considerando ser uma organização de um Clube do
concelho e tendo sido programada a data atempadamente, é possível a cedência da
instalação desportiva;---------------------------------------------------------------------------------- Dois – A exemplo de outros eventos do género, tradicionalmente a Câmara
Municipal oferece as refeições a serem servidas num restaurante da cidade, visto que o
número reduzido de refeições não justifica que as mesmas sejam servidas no refeitório
do CAS – Centro de Apoio Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Santarém
e dos Serviços Municipalizados de Santarém, estimando-se o custo das mesmas em
trezentos euros; ----------------------------------------------------------------------------------------- Três – Relativamente aos prémios o custo estimado com a aquisição dos mesmos é
de quinhentos euros; ----------------------------------------------------------------------------------- Considerando o exposto coloco o assunto à superior consideração de V. Ex.ª com
parecer favorável à cedência da Nave Desportiva, oferta dos Jantares a serem servidos
num restaurante e a pagar directamente pela Câmara, bem como a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de duzentos e cinquenta euros ao Clube para apoiar
na aquisição dos prémios.” --------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Joaquim Neto emitiu o seguinte parecer: ----------------------------- “Concordo com a proposta devendo ------------------------------------------------------------ Um – articular-se com o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio o local para
os jantares ----------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – atribuir-se subsídio de duzentos e cinquenta euros...” ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de duzentos
e cinquenta euros ao grupo em epígrafe.------------------------------------------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador José Marcelino. ------------------------------------------------------------------
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--- INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO – – PARECER NOS TERMOS
PREVISTOS NA ALÍNEA A) DO ARTIGO VINTE E QUATRO DA PORTARIA
CENTO E NOVENTA E SEIS-A/DOIS MIL E UM, DE DEZ DE MARÇO – Foi
presente um ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional solicitando parecer,
nos termos da legislação em epígrafe, sobre projecto apresentado por Benedettino e
Feiteira – Pizzeria, Limitada, para criação de quatro postos de trabalho, com a
finalidade de desenvolver a actividade de pizzaria, que irá ter lugar na Praceta Dr.
Cónego Manuel Nunes Formigão, Lote número cinco, rés-do-chão, São Domingos,
freguesia de São Nicolau, nesta Cidade. ------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à candidatura
apresentada por Benedettino e Feiteira – Pizzeria, Limitada.------------------------------------ UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE – Pela senhora Vereadora Idália
Moniz foi presente a informação número novecentos e cinquenta e três, de vinte e dois
do corrente mês, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- “Considerando o acréscimo generalizado de população com mais de sessenta e cinco
anos e em particular do Concelho de Santarém, conforme dados definitivos do
recenseamento Geral da População em dois mil e um. ------------------------------------------- Considerando que a Câmara Municipal de Santarém se encontra a desenvolver o
“Plano Gerontológico Municipal” cujos objectivos primordiais são o planeamento da
intervenção gerontológica em interacção com a prevenção primária e a intervenção
secundária nos planos social, da saúde, psicológico, cultural e económico, enquadrados
num contexto intergeracional. ------------------------------------------------------------------------ Considerando que a Autarquia tem desenvolvido um vasto trabalho nesta área em
parceria com diversas Instituições do Concelho, constituindo ou integrando equipas
multidisciplinares e intersectoriais concelhias compostas por técnicos e dirigentes de
diferentes formações. --------------------------------------------------------------------------------
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--- Proponho a implementação em Santarém da UTIS – Universidade da Terceira Idade,
nos moldes descritos na proposta em anexo. ------------------------------------------------------- Os custos envolvidos com este projecto para a Câmara Municipal de Santarém,
traduzem-se mensalmente, para um número até cinquenta alunos, em trezentos e setenta
e cinco euros, isto é: ----------------------------------------------------------------------------------- - Encargos para dois mil e três (cinquenta vezes sete euros e cinquenta cêntimos)
vezes dois – setecentos e cinquenta euros ---------------------------------------------------------- - Encargos para dois mil e quatro (cinquenta vezes sete euros e cinquenta cêntimos)
vezes doze – quatro mil e quinhentos euros.”------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a implementação em
Santarém, da Universidade da Terceira Idade, assumindo os respectivos encargos. ------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ----------- Ofício da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – Sub-região de Santarém, remetendo as escalas de “Serviço de Turnos” das farmácias do
Concelho de Santarém. -------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício do Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro, informando que o ofício
número cem mil quinhentos e sete, de vinte e sete do mês findo, desta Câmara
municipal, relativo à Moção aprovada pelo Executivo Municipal na sequência dos
incêndios que flagelaram o País, foi remetido ao Ministério da Administração Interna,
Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e Pescas, Ministério das Cidades
Ordenamento do Território e Ambiente e Ministério da Economia. ---------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício do Governo Civil do Distrito de Santarém, solicitando providências no
sentido de que a Assembleia Municipal seja deslocada para instalações a disponibilizar
pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
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minuta os termos da presente acta a fim de produzir efeitos imediatos.------------------------ Finda a análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente
convocou a próxima reunião do Executivo Municipal para o dia seis de Outubro, com
início às quinze horas e de acordo com a competência que lhe confere o número cinco do
artigo oitenta e quatro da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de
onze de Janeiro, declarou aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO DESTINADO
AO PÚBLICO”: --------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede que aludiu ao
protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia e que está a ser elaborado, pretendendo
tecer alguns comentários sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------- O senhor Presidente frisou que este protocolo não era assunto constante da Ordem
de Trabalhos, está em fase de elaboração e, oportunamente será presente em reunião para
apreciação, podendo, nessa altura, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Alcanede intervir sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram dezoito horas, lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ------------- E eu, _________________________________________________ Chefe de Repartição
em Regime de Substituição a redigi e subscrevi. __________________________________

---------------------------------------- O PRESIDENTE -------------------------------------------- ____________________________________________________________________
---------------------------------------OS VEREADORES------------------------------------------- Senhor Vereador José Andrade __________________________________________
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--- Senhor Vereador Manuel Afonso ________________________________________

--- Senhor Vereador José Marcelino ________________________________________

--- Senhora Vereadora Hélia Félix __________________________________________

--- Senhora Vereadora Idália Moniz ________________________________________

--- Senhor Vereador Joaquim Neto _________________________________________

--- Senhor Vereador Soares Cruz ___________________________________________

--- Senhor Vereador José Raposo __________________________________________

