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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e vinte minutos.
--- 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: -------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Fiscal único da Scalabisport – Gestão de Equipamentos e Actividades
Desportivas, E.M.. ------------------------------------------------------------------------------------- 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 Dezembro – Recebeu, em audiência, munícipes. ---------------- Três –Reuniu-se com o Dr. António Torres, da Associação de Municípios da Lezíria
do Tejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro –Presidiu à inauguração do Canil/Gatil Municipal.---------------------------------- Cinco – Recebeu, em audiência, representantes da Associação Recreativa e Cultural
de Almoster. -------------------------------------------------------------------------------------------- Seis – Recebeu, em audiência, o Actor Carlos Miguel. -------------------------------------- Sete – Recebeu munícipes. ----------------------------------------------------------------------- Oito – Participou no Jantar de Natal do Lar de Santo António.----------------------------- Nove – Dia dezassete de Dezembro – Visitou a Escola e Jardim de Infância do Vale
de Santarém, e manteve uma reunião com Encarregados de Educação.------------------------ Dez – Reuniu-se com Ministro das Obras Públicas. ------------------------------------------ Onze – Dia dezoito de Dezembro – Presidiu à reunião de Coordenação da actividade
autárquica.----------------------------------------------------------------------------------------------- Doze – Dia dezanove de Dezembro – Participou na reunião do Conselho de
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Administração do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ------ Treze – Participou na Assembleia Geral da RESITEJO – Associação de Municípios
para Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. --------------------------------------------- Catorze - Dia vinte de Dezembro – Visitou o Centro de Dia de Amiais de Baixo. ------ Quinze - Visitou o Centro de Apoio à Família de Abitureiras.------------------------------ Dezasseis – Participou no jantar de Natal da Câmara Municipal de Santarém.----------- Dezassete – Dia vinte e um de Dezembro – Participou no jantar de Natal do Clube
Desportivo Amiense. ---------------------------------------------------------------------------------- Dezoito – Dia vinte e dois de Dezembro - Recebeu em audiência um Técnico da
empresa Euroconsult. ---------------------------------------------------------------------------------- Dezanove – Dia vinte e três de Dezembro – Conferiu posse a: Albertina Fonseca
Ferreira Tenreiro, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de
Abril de dois mil e três; Carla Maria Matos Melão, como Auxiliar de Acção Educativa,
com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Clara Maria Marques
Constantino Afoito, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze
de Abril de dois mil e três; Clarisse Manuel Ribeiro Castanhas, como Auxiliar de Acção
Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Edite Maria
Gonçalves da Paz, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de
Abril de dois mil e três; Margarida Maria de Jesus Silva Rodrigues Silvestre, como
Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três;
Maria Adriana Duarte Serrão Francisco, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos
a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Maria de Fátima Galvão Josué Gaudêncio,
como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e
três; Maria Fernanda Madeira Dias, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a
partir de quinze de Abril de dois mil e três; Maria de Lurdes Fonseca da Costa, como
Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três,
Maria de Lurdes Henriques Castilho Dias, como Auxiliar de Acção Educativa, com
efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Maria Regina Ferra Durão Martins,
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como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e
três; Patrícia Alexandra da Cruz Frazão Agostinho, como Auxiliar de Acção Educativa,
com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Paula Cristina Figueiredo
Nunes, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de
dois mil e três; Rita Mafalda Vieira Neves, como Auxiliar de Acção Educativa, com
efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Sandra Maria Oliveira Matias
Madeira, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de
dois mil e três; Susete Botas Carvalho Mena, como Auxiliar de Acção Educativa, com
efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três; Tânia dos Santos Rodrigues da
Silva Cordeiro, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de
Abril de dois mil e três; Verónica Isabel Fernandes Figueira Dias Salgueiro, como
Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de quinze de Abril de dois mil e três;
Vera Maria Isabelinha Dâmaso, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir
de dezassete de Abril de dois mil e três; Carla Maria Marecos da Silva Fernandes, como
Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de vinte e um de Abril de dois mil e
três; Raquel Maria Henriques da Cunha, como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos
a partir de vinte de Junho de dois mil e três; Maria da Conceição Isidoro Mendes Duarte,
como Auxiliar de Acção Educativa, com efeitos a partir de dez de Julho de dois mil e
três; Vera Lúcia César Pereira Lobo, como Tratador Apanhador de Animais, com efeitos
a partir de dez de Setembro de dois mil e três; Edmundo Branco Soares, como Tratador
Apanhador de Animais, com efeitos a partir de quinze de Setembro de dois mil e três;
Ilda Maria Montez Guerra Pereira Santos, como Chefe da Divisão Financeira, em
Regime de Substituição, com efeitos a partir de um de Agosto de dois mil e três;
Dulcinia do Rosário Mendes Duarte Fernandes, como Chefe de Repartição, em Regime
de Substituição, com efeitos a partir de um de Agosto de dois mil e três; Maria Nazaré
de Matos Ferreira Pais da Costa, como Chefe de Repartição, em Regime de Substituição,
com efeitos a partir de um de Agosto de dois mil e três; José João Baeta Gomes, como
Técnico Profissional de Primeira Classe, da carreira de Relações Públicas, com efeitos a
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partir de sete de Outubro de dois mil e três; António José Gonçalves Furtado, como
Cantoneiro de Limpeza, com efeitos a partir de sete de Outubro de dois mil e três; Marco
Joel Silva Almeida, como Cantoneiro de Limpeza, com efeitos a partir de sete de
Outubro de dois mil e três; Mário João Paiva da Cruz, como Cantoneiro de Limpeza,
com efeitos a partir de sete de Outubro de dois mil e três; Paulo Alexandre Magalhães
Gama do Carmo Adriano, como Cantoneiro de Limpeza, com efeitos a partir de sete de
Outubro de dois mil e três; Pedro Manuel Gomes Prata Leal, como Cantoneiro de
Limpeza, com efeitos a partir de sete de Outubro de dois mil e três; Rui Manuel Ferreira
Marques, como Cantoneiro de Limpeza, com efeitos a partir de sete de Outubro de dois
mil e três e a Vítor Manuel Guedes da Silva, como Cantoneiro de Limpeza, com efeitos
a partir de sete de Outubro de dois mil e três.------------------------------------------------------ Vinte – Reuniu-se com representantes da Associação de Futebol de Santarém.---------- Vinte e um – Participou no almoço de Natal dos funcionários do Departamento de
Obras Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e dois- Dia trinta de Dezembro – Manteve uma reunião a com Comissão de
Avaliação e Acompanhamento das Barreiras de Santarém. -------------------------------------- Vinte e três – Dia seis de Janeiro – Participou na Romagem ao Túmulo Marquês Sá
da Bandeira.--------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e quatro – Recebeu em audiência munícipes. ------------------------------------------ Vinte e cinco – Assistiu ao cantar das Janeiras pelo Infantário Santa Margarida.-------- Vinte e seis – Assistiu à tomada de Posse dos Órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Santarém. ---------------------------------------------------------------------------- Vinte e sete – Dia sete de Janeiro - Assistiu ao cantar das Janeiras pela Santa Casa da
Misericórdia de Santarém. ---------------------------------------------------------------------------- Vinte e oito – Reuniu-se com representes da Progitap.--------------------------------------- Vinte e nove – Visitou o Centro Histórico com responsáveis do Serviço de Higiene e
Limpeza.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Trinta – Dia oito de Janeiro – Manteve uma reunião de Trabalho no Departamento de
Assuntos Culturais e Sociais.------------------------------------------------------------------------- Trinta e um – Dia nove de Janeiro – Manteve uma reunião com a empresa
Communicare. ------------------------------------------------------------------------------------------ Trinta e dois – Reuniu-se com representantes da empresa Deloitte.------------------------ Trinta e três – Presidiu à reunião preparatória da reunião de Câmara. --------------------- Trinta e quatro – Reuniu-se com representantes do Leclerc. -------------------------------- Trinta e cinco – No CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas, assistiu ao concerto de Ano Novo. ----------------------------------------------------- Trinta e seis – Dia dez de Janeiro - Deslocou-se a Silvares, Fundão, acompanhando a
equipa de futebol juniores da Associação Académica de Santarém.---------------------------- Senhor Vereador Soares Cruz – Um – Face aos melhoramentos efectuados na Praça
Sá da Bandeira chamou a atenção para os edifícios ali existentes que se encontram
extremamente degradados.---------------------------------------------------------------------------- Recomendou à Câmara que tome uma atitude o mais firme possível para que os
respectivos proprietários procedam ao melhoramento das fachadas por forma a que
aquela Praça tenha efectivamente a dignidade que se pretendia ao desenvolver aquela
obra.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dois – Criticou a iluminação de Natal daquela zona no sentido de que, no próximo
ano, a mesma possa efectivamente ter outra criatividade que esteja mais de acordo com a
dignidade daquele espaço. ---------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador José Andrade – Um – Disse ter recebido uma carta da Associação
dos Bombeiros Voluntários de Santarém que alude a pedidos de apoio feitos há vários
anos. Considerou esta questão particularmente importante, uma vez que aquela
Associação tem pendente um projecto para construção de novas instalações, e toda a
colaboração que a Câmara possa prestar poderá contribuir para a resolução deste
problema.------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitou que este assunto seja incluído em próxima reunião do Executivo Municipal.
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--- Dois – Solicitou a limpeza da zona da Ribeira de Santarém porque, face aos arbustos,
deixou de estar visível. -------------------------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Hélia Félix – Um - Chamou a atenção para a falta de segurança
na Escola Pré-Primária das Comeiras de Baixo. A este propósito referiu que a mesma
tem um espaço exterior com um muro muito baixo, podendo as crianças saltar para a
estrada o que é extremamente perigoso. ------------------------------------------------------------ Dois – Solicitou informação sobre o inquérito relacionado com a não atribuição de
classificação a funcionária da Biblioteca Municipal. --------------------------------------------- Três – Solicitou informações sobre a reclamação apresentada pelo munícipe Silvino
Domingos relativamente a obras ilegais junto à respectiva habitação. ------------------------- Quatro – Aludiu a alguns problemas com o projecto apresentado pela Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, SA. Considerou tratar-se de um investimento de interesse
pelo que urge encontrar soluções.-------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador José Marcelino – Disse ter tido conhecimento de que foi
apreciado na reunião da Assembleia de Freguesia do Vale de Santarém, um assunto
relacionado com a Casa da Joaninha. --------------------------------------------------------------- Segundo informação que obteve, em Janeiro teria entrado na Câmara um projecto de
loteamento que dava a possibilidade de demolir o que resta da Casa da Joaninha e fazer
uma Casa de Cultura. Questionou sobre a veracidade destas informações.-------------------- Senhor Vereador José Rui Raposo – Um – Perguntou se já havia sido dado resposta
a Carla Patrícia Adubeiro Bernardo, que teve um acidente e que se sente lesada, tendo
solicitado indemnização. ------------------------------------------------------------------------------ Dois

–

Solicitou

informações

sobre

o processo

de

Silvino Domingos,

designadamente sobre as diligências tomadas pela Câmara. ------------------------------------- Senhora Vereadora Idália Moniz – Um – Na sequência da intervenção do senhor
Vereador Soares Cruz, informou que a Câmara em colaboração com a Diocese, procedeu
à pintura da fachada da Igreja do Seminário. Acrescentou ser sua preocupação que os
outros edifícios também sejam objecto de beneficiações para que efectivamente aquele
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espaço seja mais digno. Informou que está prevista a instalação de esplanadas no local
no início da Primavera.-------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às iluminações referiu terem sido desenvolvidos esforços para a sua
melhoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A iluminação do Centro Histórico é da responsabilidade da Associação Comercial e
em sua opinião deverá ser melhorada no próximo ano.------------------------------------------- Dois – Referiu que na sexta-feira passada, dia nove de Janeiro, se realizou, no
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, o concerto de Ano
Novo, que resulta do protocolo celebrado com a Orquestra Filarmonia das Beiras. --------- Sublinhou o facto de terem estado presentes cerca de seiscentas e cinquenta pessoas a
assistir a este espectáculo. Manifestou o seu agrado pela presença de tantas pessoas nesta
iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Três - Dia dezasseis de Dezembro - Participou na reunião da Comissão Concelhia de
Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Dia dezassete de Dezembro - Participou na reunião da Comissão de
Acompanhamento da Rede de Teatros e Cine-teatros da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo.------------------------------------------ Cinco - Assistiu ao concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa realizado na
Igreja da Graça. ---------------------------------------------------------------------------------------- Seis – Dia dezoito de Dezembro - Participou no workshop subordinado ao tema
“Riscos Psicossociais e a Promoção da Resilência na Criança”, organizado pela
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. ----------------------------------------- Sete – Reuniu-se com o senhor Presidente , os senhores Vereadores e os senhores
Secretários de Vereação. ------------------------------------------------------------------------------ Oito – Dia cinco de Janeiro - Participou na reunião preparatória da reunião do
Executivo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------- Nove – Dia seis de Janeiro - Esteve presente na cerimónia que assinalou a data da
morte do Marquês Sá da Bandeira. ----------------------------------------------------------------
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--- Dez - Esteve presente na cerimónia de tomada de posse dos novos corpos sociais da
Santa Casa Misericórdia de Santarém. -------------------------------------------------------------- Onze – Dia sete de Janeiro – Reuniu-se com o senhor Engenheiro Carlos Rodrigues.
--- Doze – Dia oito de Janeiro – Reuniu-se com os senhores Presidente, Director do
Departamento de Assuntos Culturais e Sociais e com o Chefe da Divisão de Cultura e
Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Treze – Dia nove de Janeiro - Participou e interveio no Workshop subordinado ao
tema “Novas Propostas Sociais para a Inserção”, realizado no âmbito do Projecto
Crescer Cidadão. --------------------------------------------------------------------------------------- Catorze - Assistiu ao Concerto de Ano Novo executado pela Orquestra Filarmonia
das Beiras, que decorreu no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas. Manifestou o seu agrado pela presença de tantas pessoas nesta iniciativa.------- Quinze – Dia dez de Janeiro - Deslocou-se ao Baile dos Avós da freguesia de
Almoster. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dezasseis - Assistiu à estreia da peça “A Angústia de não ser Pai” levada a cena pela
Companhia de Teatro Veto.--------------------------------------------------------------------------- Dezassete – Dia onze de Janeiro - Deslocou-se à Cerimónia de Compromisso de
Honra dos novos voluntários da Delegação Distrital da Cruz Vermelha Portuguesa.-------- Dezoito – Participou no almoço-convívio dos idosos da freguesia de Azoia de Cima.
--- Senhor Vereador Joaquim Neto – Um - Deu conhecimento das decisões tomadas
sobre processos de obras no período de dezasseis de Dezembro do ano findo a doze do
corrente mês e constantes dos Editais números cento e oitenta e cinco, cento e oitenta e
seis,/dois mil e três e dois, três, cinco e seis/dois mil e quatro.----------------------------------- Dois – Deu conhecimento das diligências desenvolvidas no âmbito do Jardim de
Infância das Comeiras de Baixo. Referiu que os serviços apresentaram uma solução que
não obteve a concordância dos pais e professores. Disse já ter dado instruções no sentido
dos Serviços procurarem encontrar uma solução mais eficaz. ---------------------------------
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--- Três – Deu conhecimento das diligências encetadas no âmbito do processo de Silvino
Domingos. Referiu que o processo foi submetido a parecer do jurista no sentido de
informar como se deve proceder, por forma a não dar mais argumentos ao dono da
pastelaria.------------------------------------------------------------------------------------------------ Quatro – Disse não ter conhecimento de qualquer processo que envolva a demolição
da Casa da Joaninha. Há um pedido de loteamento a decorrer na zona envolvente mas
que não tem a ver com a Casa da Joaninha. -------------------------------------------------------- Sobre este assunto, o senhor Presidente informou que há um processo de consulta
decorrente de um pedido de demolição que deve ter sido feito por privados e, como tal, é
normal que sejam avaliadas as diversas possibilidades. ------------------------------------------ Não há por parte da Câmara nenhum licenciamento que altere a posição inicial
relativamente à casa da Joaninha.-------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador José Andrade – A propósito da Casa da Joaninha, chamou a
atenção para o Jardim Botânico existente no local que, em seu entender, deve ser
preservado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Manuel Afonso – Um – Disse partilhar das preocupações do
senhor Vereador Soares Cruz relativamente à necessidade de intervenção nas habitações
degradadas do Centro Histórico. A este propósito disse ter sido entregue no Instituto
Nacional de Habitação um projecto que visa a reconstrução de cinco habitações na Rua
João Afonso. -------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Referiu já ter sido aprovada em Conselho de Ministros, legislação que
permite aos Municípios uma intervenção mais célere nos edifícios degradados. ------------- Três – Informou ter sido adquirido um veículo motorizado de aspiração que visa
manter a cidade mais limpa. -------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente interveio novamente referindo, a propósito da intervenção do
senhor Vereador José Andrade, já ter sido realizada uma reunião com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém. Disse ter recebido três cartas
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daquela Associação referentes a pedidos de apoio para áreas diferentes e todas foram
objecto de despacho. ----------------------------------------------------------------------------------- Lembrou ainda, ter sido presente em reunião o pedido de apoio para construção de
novo espaço para aquela Associação, tendo sido deliberado atribuir o mesmo montante
que a Administração Central viesse a conceder.--------------------------------------------------- Relativamente ao inquérito sobre a atribuição de classificação de serviço à
funcionária da Biblioteca Municipal informou que o processo está concluído e poderá
remeter o resultado final aos senhores Vereadores. ----------------------------------------------- Quanto ao processo apresentado pela Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, SA
referiu que se ainda não está resolvido não é por falta de empenhamento da Câmara.
Tem havido o máximo acompanhamento, todavia não depende exclusivamente da
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador José Rui Raposo – Interveio novamente aludindo à reunião
havida com o senhor Ministro das Obras Públicas sobre a Consolidação das Barreiras de
Santarém onde o Executivo havia manifestado as suas preocupações sobre a situação. A
este propósito perguntou se já tinha chegado algum documento sobre o assunto. ------------ O Senhor Presidente informou que, após insistência, chegou uma proposta de
protocolo à Câmara, no passado dia nove, sexta-feira, que não corresponde na totalidade
ao que havia sido abordado na reunião. ------------------------------------------------------------- Referiu ainda não ter tido oportunidade de distribuir cópia aos senhores Vereadores.
--- Informou que o protocolo lhe suscitou algumas questões que irá colocar à senhora
Secretária de Estado da Habitação, após o que o assunto será presente em reunião de
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Marcelino referiu ter visitado o espaço onde será
implantado o Complexo Desportivo. ---------------------------------------------------------------- A segunda fase deste projecto prevê a aquisição de doze hectares à Santa Casa da
Misericórdia. Aludiu a um protocolo existente que prevê a construção de um Lar para a
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Terceira Idade naquele espaço e perguntou se a utilização do estádio municipal não iria
prejudicar o outro empreendimento.----------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente confirmou que os terrenos são da Santa Casa da Misericórdia.
--- Referiu terem havido contactos e, neste momento, os autores do projecto,
responsáveis pela Santa Casa e outros técnicos estão a verificar qual a compatibilização
possível entre os investimentos desportivos e os investimentos de apoio à terceira idade.
--- Se, entretanto, houver alguma proposta será presente em reunião de Câmara. ----------- A senhora Vereadora Hélia Félix interveio novamente frisando que, em sua opinião,
a questão dos Bombeiros Municipais deve ter um tratamento preferencial, devendo ser
encarado como uma prioridade.---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente frisou que os Bombeiros são apoiados mensalmente
precisamente porque se considera que são importantes e que devem ter condições de
funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 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 ÁLVARO AMILCAR RAFAEL JACOB SALGADO, residente na Rua
Cidade D’Agen, lote seis, Jardim de Baixo, freguesia de São Salvador, nesta Cidade,
apresentando alterações ao projecto de arquitectura inicial para remodelação de um
edifício destinado a habitação e comércio, sito na Rua Primeiro de Dezembro, freguesia
de Marvila, nesta Cidade. (Zona Especial de Protecção à Igreja de Marvila e Igreja
da Misericórdia).-------------------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Núcleos Históricos, foi emitida a seguinte informação:----------------- “Da análise das peças desenhadas agora entregues, verifica-se que as alterações
indicadas reportam ao interior do edifício não mudando os usos iniciais aprovados de
habitação e comércio. As alterações apresentadas também não afectam a imagem global
do edifício, apesar de na fachada lateral haver uma mudança de vão de janela para porta,
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facto este que se considera aceitável e não desequilibra a imagem do mesmo. Face ao
exposto julga-se que as alterações propostas reúnem condições para o seu deferimento,
deixando-se à consideração superior o procedimento de consulta ao IPPAR - Instituto
Português do Património Arquitectónico , face à dimensão e características das
alterações apresentadas.”------------------------------------------------------------------------------ Pelo IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico, foi emitido parecer
favorável às alterações apresentadas.---------------------------------------------------------------- Assim, face ao exposto a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações
ao projecto de arquitectura inicial, emitindo-se o respectivo alvará de construção. ---------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De CONFEITARIA MIRENE, LIMITADA, com sede na Estrada Nacional três,
Portela das Padeiras, Apartado cento e quinze EC, freguesia de São Salvador, nesta
Cidade, solicitando legalização de uma unidade industrial – Classe B, sita no local da
sua sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Chefe da Divisão Gestão Urbanística, emitiu o seguinte parecer:--------------------- “Conforme elementos agora apresentados, encontra-se a empresa requerente a
desenvolver uma actividade industrial em instalações, licenciadas no âmbito do
provimento de deferimento dos processos oitocentos e trinta/setenta e dois e quinhentos
e vinte e nove/noventa e dois, sem que para as quais tenha sido emitida licença de
utilização.------------------------------------------------------------------------------------------------ O local ocupado pelas instalações da unidade industrial, encontra-se caracterizado no
Plano Director Municipal de Santarém, como fazendo parte da área de intervenção da
Unidade Operativa de Desenvolvimento e Gestão quatro (UPOG quatro), vocacionada
para o “...uso urbano e turístico da Quinta dos Anjos/Quinta do Poço...”, integrado nos
limites da área de intervenção do Plano de Urbanização da UP quatro, em
desenvolvimento, grandemente condicionado por se encontrar inserido na Reserva
Agrícola Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------
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--- Importa referir que: -------------------------------------------------------------------------------- Um – DRAOTLVT - Direcção Regional do Ambiente do Ordenamento do Território
de Lisboa e Vale do Tejo (agora CCDRLVT - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) emitiu certidão de Autorização de
localização, em treze de Maio de dois mil e três, para estabelecimento industrial da
Classe B (adequado à actividade em desenvolvimento); ----------------------------------------- Dois – A actividade industrial foi objecto de licenciamento por parte do Ministério
da Industria e Energia, conforme ofício agora anexo com data de doze de Fevereiro de
mil novecentos e oitenta;------------------------------------------------------------------------------ Três – A empresa requerente pretende o licenciamento de novas instalações,
essencial à viabilização e qualificação da actividade desenvolvida, não tendo a pretensão
merecido provimento pelo facto do local se encontrar na Reserva Agrícola Nacional;------ Quatro – Conforme consta no auto de vistoria da comissão técnica que recentemente
avaliou as instalações, não existem condições para a emissão da licença de utilização
para a unidade industrial, pelas razões aí enunciadas, perspectivando-se a necessidade de
proceder a restruturações e alterações dos procedimentos na fábrica e consequente
ampliação das instalações; ---------------------------------------------------------------------------- Cinco – O Plano de Urbanização em desenvolvimento para a área da UOPG quatro,
não integra as determinações regulamentares que possibilitem a permanência, de forma
exequível, da actividade industrial em apreço (exemplo: local classificado como “Espaço
Urbanizável Residencial de Média Densidade”, compatível com as classes industriais C
e D (respectivamente Tipo três e Tipo quatro, por via de nova legislação, em vigor desde
a publicação do Decreto-Lei número sessenta e nove/dois mil e três de dez de Abril,
quando foi emitida Certidão de Autorização para classe B; índice de implantação
máximo: vinte porcento); ----------------------------------------------------------------------------- CONCLUSÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- Deverá a Exm.ª Câmara Municipal de Santarém equacionar a indicação à requerente
de um dos seguintes cenários: ----------------------------------------------------------------------
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--- a) Conformando-se com a filosofia de intervenção preconizada pela proposta de
plano do Plano Municipal de Ordenamento do Território em desenvolvimento para a
UOPG quatro, deverá a empresa requerente admitir a reinstalação da unidade industrial
em local adequado e compatível com as suas características, preferencialmente
caracterizado como Espaço Industrial (Z I) no actual Plano Director Municipal (sujeito
ao disposto nos artigos sessenta e setenta e cinco do regulamento do mesmo) ou nas
áreas para o mesmo fim que vierem a resultar da revisão deste (em curso).------------------- Refira-se que o local onde se implantam as instalações industriais, caracterizado
como “Espaço Urbanizável Residencial de Média Densidade” na proposta de Plano de
Urbanização em desenvolvimento para a área da UOPG quatro, será retirado da Reserva
Agrícola Nacional, com a publicação deste instrumento de planeamento.--------------------- b) Considerando os antecedentes do processo associado à actividade industrial da
empresa requerente, acima aflorado, será necessário promover as diligências necessárias
à conformação da caracterização e disposições regulamentares preconizadas na proposta
do Plano de Urbanização para a UOPG quatro (em desenvolvimento), com as
características das instalações preexistentes, para além de ter de garantir-se as condições
estruturais/formais necessárias à viabilidade económica da fábrica (exemplo: ampliação
de instalações), conforme pretende a empresa requerente. --------------------------------------- Importa referir que em sede de alteração ao Plano Municipal de Ordenamento do
Território em perspectiva de ratificação/validação, o cenário aqui idealizado poderá ser
reformulado, aproximando-se ao preconizado em a).”-------------------------------------------- Também o Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente,
informou que poderá admitir-se o licenciamento da unidade industrial, devendo, para o
efeito, rever-se o Plano de Urbanização da Unidade Operativa quatro, em curso. ----------- O senhor Vereador Joaquim Neto, fez um historial do processo, alegando que a
unidade fabril em causa, já se encontra a laborar há alguns anos, mas que só agora pelos
actuais proprietários foi feito o pedido de legalização da mesma, pelo que põe à
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consideração do Executivo o parecer do Director do Departamento de Gestão
Urbanística e Ambiente atrás transcrito. ------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a revisão do Plano de
Urbanização da Unidade Operativa quatro para integração daquela unidade industrial. ---- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De ISLA SANTARÉM – EDUCAÇÃO E CULTURA, LIMITADA, com sede no
Largo Cândido dos Reis, Edifício Antigo Hospital, freguesia de Marvila, nesta Cidade,
apresentando projecto de arquitectura para reabilitação de um anexo e muro, sitos na
Travessa da Borra, freguesia da sua residência. (Zona Especial de Protecção à Igreja
de São João de Alporão, MN). --------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Núcleos Históricos, foi emitido a seguinte informação:----------------- “Apresenta o requerente o projecto de alterações relativo à reabilitação de um anexo
existente no logradouro do lote de terreno do edifício principal do ISLA – Santarém,
Educação e Cultura, Limitada, bem como da pretensão de aproveitamento de uma área
do mesmo para estacionamento a céu aberto para aquele Instituto, de acordo com as
peças desenhadas respectivas.------------------------------------------------------------------------ Da análise do processo pode-se constatar que as alterações pretendidas para o anexo
existente se limitam à reparação da cobertura incluindo a sua estrutura portante que
agora se pretende executar em sistema de vigotas de betão pré-esforçado. É pretendida
ainda a substituição do tipo de telha existente de canudo por outro tipo de aba e canudo
também cerâmica à cor natural. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente aos trabalhos pretendidos para este anexo considera-se que é viável a
execução dos mesmos tendo em conta que a área de construção é mantida, a cércea, a
implantação e alinhamento do edifício existente.-------------------------------------------------- Quanto à intervenção do muro e implantação de estacionamento a céu aberto em
zona definida do logradouro, considera-se que a pretensão também é viável, já que a
ocupação pretendida para oito lugares de estacionamento para funcionários daquele
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instituto no interior do lote vai contribuir para minimizar a falta de estacionamento na
zona.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A viabilidade desta pretensão pode ainda ser justificada pelo facto da intervenção ao
nível de obra não prever movimentações de terra significativas bem como o pavimento
previsto em calçada portuguesa para todo o estacionamento não vai impermeabilizar de
forma negativa aquela área.--------------------------------------------------------------------------- Relativamente à abertura do muro de acesso ao interior do lote para o estacionamento
julga-se que os elementos desenhados apresentados, nomeadamente ao desenho do
portão e sua serralharia não se apresenta dissonante com a envolvente, o que se julga ser
um factor positivo. ------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto julga-se que a pretensão poderá ser deferida desde que em obra
sejam cumpridos os seguintes condicionantes; ---------------------------------------------------- Um – Na intervenção do anexo: ----------------------------------------------------------------- a) Utilizar reboco areado fino ou afagado à colher; ------------------------------------------- b) Aplicação de tinta de água branco e soco a cinza conforme existente; ----------------- c) Reparar cantarias existentes no anexo ou aplicação de pedra de forro com
características idênticas nos vãos respectivos; ----------------------------------------------------- d) Aplicação de caixilharia em alumínio termolacado de cor branca conforme modelo
existente nos vãos; ------------------------------------------------------------------------------------- e) Reabilitação de grades de ferro existente de protecção aos vãos de janelas; ----------- f) Execução de beirado simples à portuguesa e aplicação de telha de canudo nas
zonas laterais do telhado (não executar guarda-fogos em alvenaria).--------------------------- Dois – Na intervenção do muro: ----------------------------------------------------------------- a) Verificação e consolidação do restante troço de muro a montante da nova abertura,
conforme forma existente incluindo cromatismo branco e cinza; ------------------------------- b) Manutenção de valeta na zona de entrada exterior ao lote; ------------------------------- c) Prever inclinação adequada na zona de estacionamento de modo a encaminhar as
águas residuais pluviais para o exterior do lote pela zona do novo portão. ------------------
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--- Submete-se ainda à consideração superior e face às características dos trabalhos
pretendidos o procedimento de consulta ao IPPAR - Instituto Português do Património
Arquitectónico, tendo em conta que o local à abrangido por várias Zonas Especiais de
Protecção a Edifícios Classificados” ---------------------------------------------------------------- Também o Chefe da Divisão de Núcleos Históricos, informou o seguinte: ------------- “Previamente deverá o projecto ser sujeito a parecer do IPPAR - Instituto Português
do Património Arquitectónico por se situar nas Zonas Especiais de Protecção de edifícios
classificados e ainda em zonas “Non Aedificandi”, deverá ser sujeito ao parecer da
AEDPHCS - Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de
Santarém.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitados os respectivos pareceres, os mesmos foram favoráveis à pretensão. --------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em causa,
de acordo com as condições técnicas, devendo o requerente apresentar os projectos de
especialidades no prazo de cento e oitenta dias. --------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ B) INFORMAÇÕES PRÉVIAS--------------------------------------------------------------- De ORLANDO JOSÉ FRAGOSO CADIMA PEREIRA, residente na Rua Padre
João Rodrigues Ribeiro, número dezassete – terceiro Esquerdo, freguesia de Marvila,
nesta Cidade, solicitando informação prévia para instalação de um recinto descoberto
para armazenagem de gás, numa parcela de terreno sita na Quinta do Mocho, freguesia
de Várzea, deste Município. -------------------------------------------------------------------------- A Divisão de Gestão Urbanística, prestou a seguinte informação: ----------------------- “Na sequência de anterior informação técnica, foram apresentados pelo interessado
novos elementos. --------------------------------------------------------------------------------------- Verifica-se que foi anulada a proposta de construção de armazéns, ficando assim o
recinto descoberto para armazenamento de gás como único objecto do pedido. É ainda

187

ACTA N.º 002/2004
Reunião de 12 de Janeiro de 2004

previsto nos elementos agora apresentados o seu reposicionamento para uma localização
mais afastada da estrada nacional. ------------------------------------------------------------------- É também referido na memória descritiva que o espaço será arborizado, para melhor
enquadramento paisagístico.-------------------------------------------------------------------------- PARECERES EMITIDOS --------------------------------------------------------------------- Foi emitido pelo IEP - Instituto das Estradas de Portugal (antigo ICERR - Instituto
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária), parecer favorável
condicionado; ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi emitido parecer favorável pela Junta de Freguesia. -------------------------------------- Foi emitido parecer favorável pelos Bombeiros Municipais (na sequência dos
elementos e esclarecimentos agora apresentados). ------------------------------------------------ De acordo com o expresso na anterior informação relativamente à ocupação destas
áreas e ao seu enquadramento no Plano Director Municipal, informa-se no que se refere
aos elementos agora apresentados (transcrevendo parcialmente a anterior informação): ---- Um - De acordo com o disposto no artigo cinquenta e dois do regulamento do Plano
Director Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------ a) (...) os espaços verdes urbanos, constituídos por (...) espaços ajardinados ou
arborizados de protecção ambiental e de integração paisagística, não são susceptíveis de
outros usos; --------------------------------------------------------------------------------------------- b) Nos espaços verdes urbanos é permitida a edificação de construções destinadas à
sua manutenção, bem como equipamentos colectivos complementares que favoreçam a
fruição destes espaços por parte da população, sem prejuízo dos regimes da Reserva
Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional quando aplicáveis, não podendo a sua
superfície construída coberta ser superior a quinze porcento da sua área total; --------------- Dois - De acordo com o quadro de compatibilidades de usos do solo do regulamento
do Plano Director Municipal, os usos de comércio, serviços, turismo, infra-estruturas e
equipamentos, são compatíveis com esta categoria de espaço; --------------------------------
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--- Três - O uso pretendido (armazenagem), não se encontra especificamente previsto no
quadro de compatibilidades de usos, nem conduz a uma efectiva fruição por parte da
população;----------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro - Porém, e face à natureza da pretensão (armazenagem de gás em recinto
descoberto vedado por rede – para apoio de actividade comercial existente noutro local),
considera-se não se encontrar em rigor comprometida a vocação de enquadramento
paisagístico deste espaço, desde que seja também assegurada com a intervenção, uma
consolidação da envolvente natural com plantação de espécies arbóreas de forma a
contribuir para a valorização desta área e da sua natural vocação de enquadramento
(agora já previsto pelo interessado);----------------------------------------------------------------- Cinco - Foi emitido pelo IEP - Instituto das Estradas de Portugal (anterior ICERR Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária) parecer favorável
condicionado (face à integração em espaço canal rodoviário); ---------------------------------- Seis - A proposta assegura o enquadramento genérico no previsto na Portaria número
quatrocentos e cinquenta e um/dois mil e um, de cinco de Maio (parque tipo A),
aplicável ao uso requerido (nomeadamente altura da vedação e características da porta de
acesso); -------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência do acima expresso, entende-se que a viabilidade da pretensão
dependerá:----------------------------------------------------------------------------------------------- UM - De se encontrarem salvaguardadas as seguintes condições: ------------------------- a) Ser assegurada uma correcta consolidação da envolvente natural com plantação de
espécies arbóreas de forma a contribuir para a valorização desta área e para a
consolidação da sua natural vocação de enquadramento (na perspectiva de que a
intervenção não encerra em si uma expressa incoerência de utilização com os usos
previstos, e pode constituir uma forma de promover a concretização destas áreas verdes
de protecção paisagística, uma vez que a vedação terá uma presença muito pouco
significativa); ------------------------------------------------------------------------------------------- b) Nas condições constantes no parecer do IEP - Instituto das Estradas de Portugal; -
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--- c) Assegurar na fase de licenciamento as características mais específicas constantes
no diploma acima referido (Portaria número quatrocentos e cinquenta e um/dois mil e
um, de cinco de Maio); -------------------------------------------------------------------------------- d) Na fase de licenciamento sujeitar o processo a parecer dos Bombeiros Municipais;
--- DOIS - Ser entendido superiormente como aceitável o entendimento expresso nesta
informação, relativamente à ocupação destes espaços, face ao previsto no Regulamento
do Plano Director Municipal e no quadro de compatibilidades constante no Anexo II do
mesmo PMOT - Plano Municipal de Ordenamento do Território;” ---------------------------- Pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi emitido
um parecer do seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------- “Não estando previsto no PDM o uso pretendido para o local em causa, classificado
como Espaço Verde Urbano de Integração Paisagística de Infra-estruturas, entendo que
não deverá ser viabilizada a pretensão. ------------------------------------------------------------- Caso, porém, a Câmara entenda que a instalação do parque de armazenagem de gás
contribui para a manutenção do espaço verde urbano e fruição do mesmo pela
população, então poderá viabilizar tal instalação nas condições referidas na informação
técnica.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão não
é viável.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ **VIABILIDADES SUSCEPTÍVEIS DE DEFERIMENTO, NAS CONDIÇÕES
EXPRESSAS NOS RESPECTIVOS PARECERES TÉCNICOS-------------------------- De JOANA MARIA GOMES SANTA MARTA GRAIGH, residente na Rua
Pedro de Santarém, número oitenta e quatro – terceiro direito, freguesia de Marvila,
nesta Cidade, solicitando informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar
e anexos, no lugar de Casais da Póvoa Nova, freguesia de Achete, deste Município. ------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi informado o seguinte: -------------------------
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--- “A requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de construção de uma
habitação unifamiliar e anexos no local de Casais da Póvoa Nova - Achete. O terreno em
causa possui uma área de dez mil quinhentos e setenta metros quadrados e encontra-se
inserido em território agro-florestal, parcialmente abrangido por Reserva Agrícola
Nacional – RAN e Reserva Ecológica Nacional – REN a Norte, de acordo com as
plantas do Plano Director Municipal - PDM. Contudo a implantação proposta para as
construções não estão abrangidas pelas referidas condicionantes. ------------------------------ Tratando-se de um pedido para construção nova cuja localização se situa em solo
agro-florestal, deverão seguir-se os preceitos abaixo indicados: -------------------------------- * A área coberta de construção deverá ser inferior a trezentos metros quadrados, ter
um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros, de harmonia com o
número dois do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director Municipal,
devendo o terreno ter uma área mínima de três mil metros quadrados; ------------------------ * Deverão ser garantidas a obtenção de água e energia eléctrica, a eficaz eliminação
das águas residuais e o acesso automóvel à edificação, sendo da responsabilidade e
encargo do interessado a realização das respectivas obras de infra-estruturas, de acordo
com o número três do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------- * Deverá também garantir-se estacionamento no interior do lote, de acordo com o
requerido no número dois do artigo setenta e um do Regulamento do Plano Director
Municipal; e--------------------------------------------------------------------------------------------- * O alinhamento da construção (paralelismo da fachada principal em relação à via
pública adjacente) e o seu afastamento relativamente ao eixo da mesma via, deverá
cumprir com o número dois do artigo sétimo do Regulamento Municipal das Edificações
Urbanas - RMEU e com o número um do artigo cinquenta e oito da Lei número dois mil
cento e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto, respectivamente; -----------------------
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--- * O muro de vedação deverá respeitar o artigo sessenta da Lei número dois mil cento
e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto e artigo oitavo do Regulamento Municipal
das Edificações Urbanas; e --------------------------------------------------------------------------- * Deverá ser dado cumprimento à alínea b) do artigo doze do Regulamento do Plano
Director Municipal – PDM. -------------------------------------------------------------------------- Considera-se, assim, que, dada a pretensão se enquadrar nos pressupostos acima
descritos, a mesma poderá obter viabilidade, nas condições enumeradas e demais
legislação em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, informar a requerente que a sua pretensão é
viável, desde que seja dado cumprimento às condições técnicas acima transcritas. ---------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De JOÃO CARLOS LOPES DOS SANTOS, residente na Rua da Portela, número
onze A, no lugar de Aldeia de Além, freguesia de Alcanede, deste Município,
solicitando informação prévia para construção de uma moradia no lugar da sua
residência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi prestada a seguinte informação: --------------- “O requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de construção de uma
habitação unifamiliar em Aldeia D’ Além - Alcanede. O terreno em causa possui,
segundo indicação do proprietário, uma área de dezassete mil trezentos e vinte metros
quadrados e encontra-se inserido em território agro-florestal, quase totalmente
abrangido por Reserva Ecológica Nacional – REN e Reserva Agrícola Nacional – RAN,
exceptuando, curiosamente, um triângulo com cem x setenta x cento e quarenta metros
conforme assinalado no acetato que se anexou à planta aerofotogramétrica à escala
um/dois mil e de acordo com as plantas do Plano Director Municipal - PDM. --------------- Tratando-se de um pedido para construção nova cuja localização se situa em solo
agro-florestal, deverão seguir-se os preceitos abaixo indicados: ------------------------------
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--- * A área coberta de construção deverá ser inferior a trezentos metros quadrados, ter
um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros, de harmonia com o
número dois do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director Municipal,
devendo o terreno ter uma área mínima de três mil metros quadrados; ------------------------ * Deverão ser garantidas a obtenção de água e energia eléctrica, a eficaz eliminação
das águas residuais e o acesso automóvel à edificação, sendo da responsabilidade e
encargo do interessado a realização das respectivas obras de infra-estruturas, de acordo
com o número três do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------- * Deverá também garantir-se estacionamento no interior do lote, de acordo com o
requerido no número dois do artigo setenta e um do Regulamento do Plano Director
Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------- * O alinhamento da construção (paralelismo da fachada principal em relação à via
pública adjacente) e o seu afastamento relativamente ao eixo da mesma via, deverá
cumprir com o número dois do artigo sétimo do Regulamento Municipal das Edificações
Urbanas - RMEU e com o número um do artigo cinquenta e oito da Lei número dois mil
cento e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto, respectivamente; e ----------------------- * Deverá ser dado cumprimento à alínea b) do artigo doze do Regulamento do Plano
Director Municipal – PDM. -------------------------------------------------------------------------- Considera-se, assim, que, dada a pretensão se enquadrar nos pressupostos acima
descritos, a mesma poderá obter viabilidade, nas condições enumeradas e demais
legislação em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a requerente que a sua pretensão é
viável, desde que sejam respeitadas as condições atrás transcritas.----------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Idália Moniz e Soares Cruz.--------------------------------------------- De JOÃO MOTA DA CRUZ, residente na Rua Antero de Quental, número vinte
sete – rés-do-chão Esquerdo, Odivelas, solicitando informação prévia para construção de
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uma moradia unifamiliar e anexos, no lugar de Cabeça Gorda, freguesia de Casével,
deste Município.---------------------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi emitida uma informação do seguinte teor: --- “O requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de construção de uma
habitação unifamiliar e anexos no local de Cabeça Gorda - Casével. O terreno em causa
possui uma área de dez mil setecentos e sessenta metros quadrados e encontra-se
inserido em território agro-florestal, não abrangido por Reserva Agrícola Nacional –
RAN e Reserva Ecológica Nacional – REN, de acordo com as plantas do Plano Director
Municipal - PDM.-------------------------------------------------------------------------------------- Tratando-se de um pedido para construção nova cuja localização se situa em solo
agro-florestal, deverão seguir-se os preceitos abaixo indicados: -------------------------------- * A área coberta de construção deverá ser inferior a trezentos metros quadrados, ter
um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros, de harmonia com o
número dois do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director Municipal,
devendo o terreno ter uma área mínima de três mil metros quadrados; ------------------------ * Deverão ser garantidas a obtenção de água e energia eléctrica, a eficaz eliminação
das águas residuais e o acesso automóvel à edificação, sendo da responsabilidade e
encargo do interessado a realização das respectivas obras de infra-estruturas, de acordo
com o número três do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Deverá também garantir-se estacionamento no interior do lote, de acordo com o
requerido no número dois do artigo setenta e um do Regulamento do Plano Director
Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------- * O alinhamento da construção (paralelismo da fachada principal em relação à via
pública adjacente) e o seu afastamento relativamente ao eixo da mesma via, deverá
cumprir com o número dois do artigo sétimo do Regulamento Municipal das Edificações
Urbanas - RMEU e com o número um do artigo cinquenta e oito da Lei número dois mil
cento e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto, respectivamente; -----------------------
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--- * O muro de vedação deverá respeitar o artigo sessenta da Lei número dois mil cento
e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto e artigo oitavo do Regulamento Municipal
das Edificações Urbanas; e --------------------------------------------------------------------------- * Deverá ser dado cumprimento à alínea b) do artigo doze do Regulamento do Plano
Director Municipal – PDM, relativamente à linha de água existente na extrema Nascente
do terreno;----------------------------------------------------------------------------------------------- Considera-se, assim, que, dada a pretensão se enquadrar nos pressupostos acima
descritos, a mesma poderá obter viabilidade, nas condições enumeradas e demais
legislação em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é
viável, desde que sejam cumpridas as condições técnicas acima mencionadas. -------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De NUNO MIGUEL AFONSO LOPES, residente na Estrada Nacional três,
número sessenta e oito, Portela das Padeiras, freguesia de São Salvador, nesta Cidade,
solicitando informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar e anexo, no
lugar de Casal Barreto, freguesia de Póvoa de Santarém, deste Município.------------------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi emitido um parecer do seguinte teor: --------- “O requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de construção de uma
habitação unifamiliar e anexo no local de Casal Barreto – Póvoa de Santarém. O terreno
em causa possui uma área de três mil setecentos e vinte metros quadrados e encontra-se
inserido em território agro-florestal, parcialmente abrangido por Reserva Agrícola
Nacional – RAN a Nascente mas fora da Reserva Ecológica Nacional – REN, de acordo
com as plantas do Plano Director Municipal - PDM. Contudo a implantação proposta
para as construções não está abrangida pela referida condicionante. --------------------------- Tratando-se de um pedido para construção nova cuja localização se situa em solo
agro-florestal, deverão seguir-se os preceitos abaixo indicados: ------------------------------
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--- * A área coberta de construção deverá ser inferior a trezentos metros quadrados, ter
um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros, de harmonia com o
número dois do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director Municipal,
devendo o terreno ter uma área mínima de três mil metros quadrados; ------------------------ * Deverão ser garantidas a obtenção de água e energia eléctrica, a eficaz eliminação
das águas residuais e o acesso automóvel à edificação, sendo da responsabilidade e
encargo do interessado a realização das respectivas obras de infra-estruturas, de acordo
com o número três do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Deverá também garantir-se estacionamento no interior do lote, de acordo com o
requerido no número dois do artigo setenta e um do Regulamento do Plano Director
Municipal; e--------------------------------------------------------------------------------------------- * O alinhamento da construção (paralelismo da fachada principal em relação à via
pública adjacente) e o seu afastamento relativamente ao eixo da mesma via, deverá
cumprir com o número dois do artigo sétimo do Regulamento Municipal das Edificações
Urbanas - RMEU e com o número um do artigo cinquenta e oito da Lei número dois mil
cento e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto, respectivamente; ------------------------- * O muro de vedação deverá respeitar o artigo sessenta da Lei número dois mil cento
e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto e artigo oitavo do Regulamento Municipal
das Edificações Urbanas; e --------------------------------------------------------------------------- * Deverá ser dado cumprimento à alínea b) do artigo doze do Regulamento do Plano
Director Municipal – PDM. -------------------------------------------------------------------------- Considera-se, assim, que, dada a pretensão se enquadrar nos pressupostos acima
descritos, a mesma poderá obter viabilidade, nas condições enumeradas e demais
legislação em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é
viável, desde que seja dado cumprimento às condições técnicas trás transcritas.-----------
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--- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De RUI MIGUEL GALVÃO DE BRITO, residente na Rua Afonso de
Albuquerque, lote cinco – primeiro Esquerdo, Sacavém, Município de Loures,
solicitando informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar e destaque da
parcela, no lugar de Vale de Figueira, freguesia de Almoster, deste Município. ------------- Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi emitida a seguinte informação: ---------------- “O requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de construção de uma
habitação unifamiliar e destaque de uma parcela de sete mil e doze metros quadrados de
um terreno localizado em Vale Figueira - Almoster. O local em causa possui, segundo
indicação do proprietário uma área de cinquenta e três mil e oitenta metros e encontra-se
inserido em território agro-florestal, fora da Reserva Agrícola Nacional – RAN e
Reserva Ecológica Nacional – REN mas parcialmente abrangido a Norte por uma área
ardida, de acordo com as plantas do Plano Director Municipal - PDM. Contudo a
implantação proposta para a construção não está abrangida pela referida condicionante.--- Tratando-se de um pedido para construção nova cuja localização se situa em solo
agro-florestal, deverão seguir-se os preceitos abaixo indicados: -------------------------------- * A área coberta de construção deverá ser inferior a trezentos metros quadrados, ter
um máximo de dois pisos e altura de sete vírgula cinco metros, de harmonia com o
número dois do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director Municipal,
devendo o terreno ter uma área mínima de três mil metros quadrados; ------------------------ * Deverão ser garantidas a obtenção de água e energia eléctrica, a eficaz eliminação
das águas residuais e o acesso automóvel à edificação, sendo da responsabilidade e
encargo do interessado a realização das respectivas obras de infra-estruturas, de acordo
com o número três do artigo sessenta e seis do Regulamento do Plano Director
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- * Deverá também garantir-se estacionamento no interior do lote, de acordo com o
requerido no número dois do artigo setenta e um do Regulamento do Plano Director
Municipal; e--------------------------------------------------------------------------------------------- * O alinhamento da construção (paralelismo da fachada principal em relação à via
pública adjacente) e ao seu afastamento relativamente ao eixo da mesma via, deverá
cumprir com o número dois do artigo sétimo do Regulamento Municipal das Edificações
Urbanas - RMEU e com o número um do artigo cinquenta e oito da Lei número dois mil
cento e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto, respectivamente; ------------------------- * O muro de vedação deverá respeitar o artigo sessenta da Lei número dois mil cento
e dez/sessenta e um, de dezanove de Agosto e artigo oitavo do Regulamento Municipal
das Edificações Urbanas; e --------------------------------------------------------------------------- * Deverá ser dado cumprimento à alínea b) do artigo doze do Regulamento do Plano
Director Municipal – PDM, relativamente à linha de água existente na extrema Nascente
do terreno; ----------------------------------------------------------------------------------------------- * O destaque proposto de sete mil cento e dois metros quadrados, não estando em
perímetro urbano, encontra-se em conformidade com o número cinco do artigo seis do
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco/noventa e nove de dezasseis de
Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número cento e setenta e
sete/dois mil e um de quatro de Junho, mantendo-se a parcela remanescente com uma
área superior a quarenta mil metros quadrados, de acordo com o artigo primeiro da
Portaria número duzentos e dois/setenta de vinte e um de Abril. ------------------------------- Considera-se, assim, que, dada a pretensão se enquadrar nos pressupostos acima
descritos, a mesma poderá obter viabilidade, nas condições enumeradas e demais
legislação em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é
viável, devendo ser dado cumprimento às condições técnicas atrás referidas. ---------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.----------------------------------------------------------------------
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--- **VIABILIDADES COM PARECERES TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS E
PROPOSTAS DE INDEFERIMENTO ---------------------------------------------------------- De ANTÓNIO FERNANDO BENTO LOPES, residente na Rua Doutor Manuel
Branco, número cinquenta e sete, na Vila e freguesia de Vale de Santarém, deste
Município, solicitando informação prévia para realização de uma operação de
loteamento, numa propriedade sita no local da sua residência.---------------------------------- A Divisão de Gestão Urbanística, informou o seguinte: ----------------------------------- “É solicitada informação sobre a viabilidade de realização de operação de
loteamento, a levar a efeito na freguesia do Vale de Santarém. --------------------------------- A parcela com área total de onze mil cento e quinze vírgula dezassete metros
quadrados, integra-se em espaço classificado como urbanizável habitacional de baixa
densidade, fora de área de Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional,
ou seja compatível com a operação urbanística proposta.---------------------------------------- Após análise da proposta apresentada, informa-se: ------------------------------------------- a) Não é assegurado o cumprimento do Coeficiente de Impermeabilização do Solo
(CIS), previsto na alínea a) do artigo cinquenta e quatro do Regulamento do Plano
Director Municipal (relativo às áreas impermeabilizadas); -------------------------------------- b) Não é assegurado o dimensionamento de estacionamento publico, de acordo com o
disposto na Portaria número mil cento e trinta e seis/dois mil e um, de vinte cinco de
Setembro,------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Não é assegurado o perfil de arruamentos previsto na mesma portaria; ---------------- d) Não é assegurado o dimensionamento de passeios de acordo com o disposto no
Decreto-Lei número cento e vinte e três/noventa e sete, de vinte e dois de Maio; ----------- e) Não é prevista a correcção dos arruamentos públicos confinantes (sendo um deles
o acesso a um equipamento desportivo- campo de futebol);------------------------------------- f) Não é promovida a qualificação do espaço público e dos percursos pedonais com
árvores de alinhamento; -----------------------------------------------------------------------------
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--- g) Não é dimensionada área de cedência para equipamento de utilização colectiva,
nos termos do previsto no artigo quarenta e quatro 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; ------------------------------ h) A área dimensionada para espaços verdes e de utilização colectiva é bastante
inferior ao exigível para o número de lotes proposto, nos termos do exigível na Portaria
número mil cento e trinta e seis/dois mil e um, de vinte cinco de Setembro, e apresenta
uma localização pouco qualificada;------------------------------------------------------------------ Relativamente às áreas de cedência, registam-se algumas considerações resultantes já
de reunião com a Equipa Técnica do Plano de Urbanização do Vale de Santarém, que
atendendo ao posicionamento da parcela, considera justificar-se o dimensionamento da
área

de

equipamento

(possibilidade

para

implantação

de

sala

de

leitura),

preferencialmente a localizar junto à Rua do Pinheiro das Areias. ----------------------------- Foi ainda manifestada preocupação relativamente ao traçado viário proposto, que foi
considerado potencialmente gerador de conflito face à proposta de duas entradas/saídas
na Rua do Pinheiro das Areias.----------------------------------------------------------------------- No que se refere à área para espaços verdes e de utilização colectiva, justifica-se
igualmente o seu dimensionamento na totalidade, e a sua localização em complemento
da área de equipamento.------------------------------------------------------------------------------- Face ao acima exposto, informa-se que nas condições apresentadas a proposta não
reúne condições de viabilidade. ---------------------------------------------------------------------- Para além das considerações já registadas nesta informação, acrescenta-se ainda que
qualquer intervenção para a parcela deverá valorizar o desenho urbano, nomeadamente
o conceito de frente de rua (novas frentes de rua a constituir nos arruamentos já
existentes), e a qualificação dos espaços públicos. ------------------------------------------------ Não foi até esta data apresentado relatório de recolha de dados acústicos (vinculativo
para a viabilidade de eventual novo pedido), nem os esclarecimentos solicitados em
complemento da memória descritiva. -------------------------------------------------------------
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--- Deverá aguardar-se a emissão do parecer da equipa técnica do plano responsável pela
elaboração do plano de urbanização com o registo formal das considerações a registar.”
--- Também o Chefe da Divisão Gestão Urbanística, informou o seguinte: ---------------- “De acordo com a informação técnica, a pretensão não é viável, nas condições
propostas, admitindo-se outro sentido de decisão após supressão das insuficiências
detectadas e após apresentação de relatório de recolha de dados acústicos (artigo quinto
do Decreto Lei número duzentos e noventa e dois/dois mil, de catorze de Novembro).----- Deverá ter-se em atenção o parecer do GAT – Gabinete de Apoio Técnico.” ------------ A Câmara deliberou por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão não
é viável em face das informações técnicas, atrás transcritas bem como do parecer do
GAT – Gabinete de Apoio Técnico, podendo no entanto, ser a mesma reapreciada, desde
que sejam apresentadas as alterações constantes das referidas informações técnicas e
aquando da aprovação do plano de urbanização para a zona em causa.------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De DIOGO DOS ANJOS MOREIRA, residente na Rua Capitão Salgueiro Maia,
Alto do Vale, na Vila e freguesia de Vale de Santarém, deste Município, solicitando
informação prévia para destaque de uma parcela de terreno e possibilidade de
construção, numa propriedade sita no Alto do Vale, freguesia da sua residência.------------ Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi prestada a seguinte informação: --------------- “O requerente pretende informar-se relativamente à viabilidade de destaque de uma
parcela de um terreno localizado no Alto do Vale – Vale de Santarém. O terreno em
causa localiza-se em território agro-florestal, não abrangido pela Reserva Ecológica
Nacional – REN ou Reserva Agrícola Nacional – RAN, possuindo, segundo indicação
do proprietário, uma área de quatro mil cento e vinte metros quadrados.---------------------- Do pedido do requerente, cumpre informar que de acordo com o número cinco do
artigo sexto 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
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e um de quatro de Junho em conjugação com o artigo noventa e quatro do Regulamento
do Plano Director Municipal de Santarém - PDM , somente os terrenos inseridos em
perímetro urbano poderão ser alvo de destaque nas condições propostas pelo requerente.
Em território agro-florestal a parcela resultante do destaque deverá ter como área mínima
um valor de quarenta mil metros quadrados, não se verificando no presente caso.----------- Assim, perante os dados acima mencionados, não é viável a pretensão apresentada
pelo requerente nas condições expostas. ------------------------------------------------------------ Contudo, poderá esta informação vir a ter viabilidade após a validação do Plano de
Urbanização – UP Um, actualmente em fase de estudo pelo Gabinete de Apoio Técnico
de Santarém - GAT.” ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão não
é viável, em face do parecer técnico emitido bem como do parecer do GAT – Gabinete
de Apoio Técnico, podendo no entanto, ser reapreciada aquando da validação do Plano
de Urbanização - UP um, em fase de estudo. ------------------------------------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ C) LOTEAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente a Informação número cento e cinco/dois mil e três, do Consultor
Jurídico, sobre o alvará de loteamento número três/oitenta e seis, em nome de José
Manuel Patrício e Outros, do seguinte teor: -------------------------------------------------------- “Sobre o assunto, acima, identificado, cabe informar, sucintamente, o seguinte: -------- * Em recente deslocação à Conservatória de Registo Predial de Santarém, tivemos
ocasião de analisar e debater com a senhora Conservadora a questão do lote número
dezoito, previsto para o domínio público. ---------------------------------------------------------- Ora do processo consta que ---------------------------------------------------------------------- * Este lote, por escritura, de sete de Abril de mil novecentos e noventa e oito, foi
doado à Câmara Municipal, não se mencionando no acto que o mesmo é domínio
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- * Por requerimento , de vinte seis de Novembro de mil novecentos e noventa e oito,
os loteadores, pelos fundamentos que nele invocam, sobretudo, “... que a intenção desta
Câmara não foi utilizar e destinar o lote dezoito a domínio público, mas a integrá-lo no
domínio privado do Município...”, vêm solicitar a rectificação do alvará número
três/oitenta e seis “... para que nele passe a constar que o lote dezoito se destina a ser
integrado no património privado do Município...”. ----------------------------------------------- PROCEDIMENTO A SEGUIR --------------------------------------------------------------- Na verdade, neste momento, o lote não se acha registado na citada Conservatória de
Registo Predial em nome da Autarquia já que, legalmente, os bens do domínio público
não são susceptíveis de registo. ---------------------------------------------------------------------- Para tal suceder, é necessário que o mesmo integre o domínio privado do Município,
pelo que deve proceder-se à aludida rectificação do alvará número três/oitenta e
seis, por deliberação camarária.------------------------------------------------------------------- Rectificado o alvará será possível proceder ao seu registo na Conservatória e,
consequentemente, à regularização do caso. ------------------------------------------------------- Pelas directrizes obtidas na reunião havida com a senhora Conservadora, sugerimos
que o serviço camarário competente proceda ao registo com a colaboração do Consultor
Jurídico.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente informação e agir
em conformidade com a mesma.--------------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ De JOSÉ CARLOS COELHO COSTA, residente na Praça Bernardino Machado,
número onze – terceiro, Município de Lisboa, solicitando novo licenciamento para o
estudo de loteamento de uma propriedade sita no lugar e freguesia de Romeira, deste
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi presente
um parecer do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------
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--- “Na sequência da deliberação de Câmara de vinte de Outubro do ano findo, na qual
haviam sido suscitadas dúvidas quanto à cedência da área para equipamento, foi
solicitado ao requerente a apresentação de uma nova planta de síntese com a correcção
da área de equipamento, uma vez que, apesar de inicialmente prevista fora da área a
lotear, viria a ser suprimida sem que fosse corrigida na planta de síntese. -------------------- Na mesma oportunidade, solicitaram-se as correcções propostas pelo Departamento
de Obras Municipais relacionadas com o projecto de saneamento e com a inserção da rua
projectada na via existente, assegurando-se, de igual modo o alargamento das vias
existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as correcções introduzidas, foi reduzido o número de lotes de vinte
um para dezanove de modo a viabilizar o projecto de saneamento da Romeira,
aumentando-se a área de espaços verdes e de utilização colectiva de mil quatrocentos e
setenta vírgula vinte cinco metros quadrados para mil seiscentos e vinte e nove vírgula
trinta e três metros quadrados, superior à exigida em mil e noventa e sete vírgula trinta e
três metros quadrados, não sendo proposta a área para equipamento (seiscentos e
sessenta e cinco metros quadrados), o que implicará o pagamento de uma compensação
em espécie caso a Câmara entenda que é dispensável a cedência de área para
equipamento de utilização colectiva. ---------------------------------------------------------------- Assim, considerando que o projecto cumpre o Plano Director Municipal e foram
atendidas as sugestões do Departamento de Obras Municipais e Junta de Freguesia,
propõe-se a aprovação do projecto de loteamento na condição de na fase de elaboração
dos projectos das especialidades atender ao parecer da Divisão de Ambiente e Qualidade
de Vida.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente estudo, em face dos
pareceres técnicos emitidos, devendo o requerente apresentar os projectos das obras de
urbanização, no prazo de cento e oitenta dias. ----------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Idália Moniz e Soares Cruz. -------------------------------------------
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--------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES------------------------------------- ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PARA O ANO DE DOIS MIL E QUATRO – RATIFICAÇÃO - Pela Divisão
Financeira foram presentes as seguintes propostas de modificação, nos termos dos
pontos oito.três.um.dois e oito.três.dois, respectivamente, em cada um dos pontos
seguintes, do Decreto-Lei número cinquenta e quatro-A/noventa e nove, de vinte e dois
de Fevereiro: -------------------------------------------------------------------------------------------- Um - No Orçamento (Despesa) – número um, que totalizou tanto nos REFORÇOS
como nas ANULAÇÕES a importância de quinhentos e noventa e quatro mil
quinhentos e dez euros.-------------------------------------------------------------------------------- Dois - Nas Grandes Opções do Plano – número um, a dotação total, nas Funções
Sociais, Funções Económicas e Outras Funções, importa no valor global de sete milhões
duzentos e cinquenta mil e sessenta e cinco euros, financiamento que ficará definido. ----- Após alguma troca de impressões, o senhor Presidente submeteu a votação os
documentos apresentados, que ficam como anexos à presente acta (Documentos I e II),
tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor
Presidente de cinco do corrente mês, aprovando as modificações 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. --------------------------------------------- PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS – Pelo senhor Presidente
foi presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------- “Proponho que os vencimentos e salários mensais do Pessoal, sejam pagos através de
depósito em instituições bancárias, até ao dia vinte e dois de cada mês, ou no dia útil que
se lhe seguir, e que os subsídios de Férias e Natal sejam pagos da mesma forma até ao
dia dez dos meses de Junho e Novembro respectivamente.-------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta subscrita pelo senhor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- REGULAMENTO E CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO – Pela
Divisão Financeira foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------- “Para cumprimento do Decreto-Lei número cinquenta e quatro-A/noventa e nove, de
vinte e dois de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei número
trezentos e quinze/dois mil, de dois de Dezembro, Decreto-Lei número vinte e seis/dois
mil e dois, de catorze de Fevereiro e Decreto-Lei número oitenta e quatro –A/dois mil e
dois, de cinco de Abril, propões-se para aprovação o regulamento em epígrafe.”------------ O referido Regulamento e Constituição de Fundos de Maneio para o ano dois mil e
quatro fica anexo à presente acta (Documento III), dispensando-se a sua transcrição nos
termos da Lei.------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelos
serviços.
--- PAGAMENTOS – AUTORIZAÇÃO – A Câmara deliberou, por unanimidade,
ratificar o despacho do senhor Presidente emitido em cinco do corrente mês que, 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, autorizou o pagamento que
ficou registado sob o número um, em operações orçamentais, na importância de
quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e dez euros. --------------------------------------- CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA DE ÁGUAS DO RIBATEJO – Foi de novo
presente o assunto em epígrafe, retirado da última reunião para uma análise mais
aprofundada pelo Executivo, tendo o senhor Presidente começando por sublinhar tratarse de uma decisão importante para o futuro de Santarém e da Lezíria do Tejo, após o que
proferiu a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------------- “Primeiro - Está na ordem do dia a constituição de uma empresa intermunicipal para
a gestão integrada dos serviços de abastecimento de água e saneamento da Lezíria do
Tejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- A proposta posta à apreciação dos Órgãos dos Municípios abrangidos (Almeirim,
Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos e
Santarém) aponta para uma EIM – Empresa Intermunicipal, de capitais maioritariamente
públicos, um dos tipos de empresas reguladas pela Lei número cinquenta e oito/noventa
e oito, de dezoito de Agosto (Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e
Regionais). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Na proposta aprovada no seio da Associação de Municípios da Lezíria do Tejo, o
capital social será detido em cinquenta e um por cento pelos Municípios e em quarenta e
nove por cento pelo parceiro privado que vier a ser seleccionado. ----------------------------- No seio dos nove municípios, o peso relativo de Santarém é de cerca de um terço,
pelo que a participação do nosso Município assume uma dimensão determinante na
viabilidade deste importante projecto regional. ---------------------------------------------------- Segundo - Da leitura dos documentos elaborados ou compilados pela Associação de
Municípios da Lezíria do Tejo e das discussões havidas, criámos a convicção que a
concretização deste projecto – constituição da empresa Águas do Ribatejo, EIM – seria
positiva e um importante instrumento dos municípios da Lezíria do Tejo para
assegurarem um bom nível do serviço de abastecimento de água e de recolha e
tratamento de esgotos aos munícipes, factores de reconhecida importância na qualidade
de vida e bem-estar das populações, a par dos inegáveis benefícios para uma mais
eficiente gestão integrada dos recursos hídricos, melhor sustentabilidade ambiental e
preservação dos recursos naturais.------------------------------------------------------------------- As principais razões porque consideramos importante a concretização deste projecto
são as seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------- É um projecto estratégico para o nosso Concelho e para a nossa Região porque
permitirá um eficiente funcionamento e uma melhoria da qualidade do serviço aos
munícipes em domínios de vital importância como são o abastecimento público de água
e a colecta e tratamento dos esgotos. --------------------------------------------------------------
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--- Irá permitir o integral cumprimento das exigentes directivas comunitárias nestes
domínios, nomeadamente no que respeita aos níveis de atendimento (maior cobertura),
qualidade do serviço, aumento das reservas obrigatórias de água em caso de interrupção
das captações, etc.-------------------------------------------------------------------------------------- Assegurará a exploração dos sistemas de forma integrada e numa perspectiva
empresarial, o que permitirá economias de escala, maior racionalidade e eficácia, sem
que isso implique um significativo aumento de tarifas, salvo para os municípios que as
têm bastante desfasadas dos custos efectivos de produção, o que não é o caso de
Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No caso do Concelho de Santarém, as tarifas previstas para o primeiro ano de
funcionamento são muito próximas das que já vigoram para o abastecimento de água
feito pelos Serviços Municipalizados de Santarém e das tarifas de esgotos já aprovados
no âmbito da nossa Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- Maior transparência na formação das tarifas que, tal como obriga a lei em vigor,
devem reflectir os custos de produção e não ser mantidas artificialmente baixas, pois tal
só é possível à custa do orçamento municipal com prejuízo de outros sectores e
actividades.---------------------------------------------------------------------------------------------- Permite a existência de “tarifas sociais” (abaixo dos custos de produção) através da
assinatura de contratos-programa a acordar entre os municípios e a empresa
intermunicipal, tal como dispõe o artigo trinta e oito da referida Lei número cinquenta e
oito/noventa e oito.------------------------------------------------------------------------------------- A parte do capital social dos municípios será realizada em espécie, de modo a não
afectar a sua liquidez, principalmente numa conjuntura de enormes dificuldades
financeiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- No caso do Município de Santarém vir a aderir, como esperamos, a realização da sua
parte será feita através da transferência de apenas duas condutas de abastecimento e de
um depósito, o que representa uma ínfima parte das infra-estruturas e do outro
património que o Município dispõe e que continuarão na sua propriedade. -----------------

ACTA N.º 002/2004
Reunião de 12 de Janeiro de 2004

208

--- A utilização das infra-estruturas da propriedade do Município será permitida às
Águas do Ribatejo, mediante o pagamento de uma renda simbólica e da obrigação de
manter infra-estruturas e instalações em bom estado de conservação e regular
funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- A empresa Águas do Ribatejo, EIM assegurará o funcionamento dos sistemas de
abastecimento de água e de recolha e tratamento de esgotos em “alta” e em “baixa”, e
não apenas em “alta”, como era proposto no projecto multimunicipal apresentado em
dois mil e um e dois mil e dois pelas Águas de Portugal, que detém a esmagadora
maioria dos sistemas do País. ------------------------------------------------------------------------ Acresce, ainda, que as tarifas apresentadas pelas Águas de Portugal, só para a “alta”,
eram muito mais elevadas do que as previstas pelas Águas do Ribatejo para o
consumidor final.--------------------------------------------------------------------------------------- No estudo de viabilidade das Águas do Ribatejo, está previsto para os nove
Municípios (em melhoria de abastecimento e na rede e tratamento de esgotos) um
investimento de cerca de cento e cinquenta e cinco milhões de euros, a preços constantes
de dois mil e três, sendo sessenta e nove por cento deste investimento realizado até final
de dois mil e oito. -------------------------------------------------------------------------------------- Para o Município de Santarém, os investimentos previstos são de aproximadamente
trinta milhões de euros (seis milhões de contos), sendo que vinte e cinco por cento irá
para as águas e setenta e cinco por cento para os esgotos. --------------------------------------- Ao nível das águas de abastecimento, o grosso do investimento irá para o reforço da
capacidade de armazenagem de águas (durante quarenta e oito horas em caso de falha
das captações) e modernização tecnológica do sistema.------------------------------------------ No que concerne aos esgotos (setenta e cinco por cento do investimento) permitirá
dar um grande salto na cobertura da rede de recolha e no tratamento em muitas das
freguesias onde essa lacuna ainda existe.----------------------------------------------------------- Face à situação financeira do Município e às restrições existentes para a contracção
de empréstimos, é óbvio que tais investimentos seriam inviáveis no contexto municipal.
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--- Por isso, há que dizer, com toda a frontalidade, que os investimentos referidos no
ponto anterior, pela sua extensão e volume só serão viáveis, no âmbito do projecto das
Águas do Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------------- Só no âmbito de um projecto desta dimensão e de natureza intermunicipal é possível
ter acesso ao Fundo de Coesão ainda disponível no actual Quadro Comunitário de Apoio
III. E a verba que se pode obter a fundo perdido não é negligenciável – cerca de quarenta
e três milhões de euros.-------------------------------------------------------------------------------- Só no âmbito de uma empresa desta natureza será possível o recurso de avultados
financiamentos bancários sem as restrições que impendem sobre o endividamento
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Outro aspecto de crucial importância a ter em conta é o seguinte: ------------------------- No que respeita aos esgotos, o concelho de Santarém ainda tem uma cobertura
bastante insuficiente face às exigências nacionais e comunitárias.------------------------------ Se até ao fim do actual Quadro Comunitário de Apoio III não der um “salto”
significativo que lhe permita cumprir os índices de cobertura exigidos (e para isso
precisa de fazer investimentos de quase quatro milhões de contos em esgotos (redes e
tratamentos) é previsível que no próximo quadro de ajudas comunitárias não possa fazer
obras de outra natureza que não seja saneamento, ficando assim bloqueados apoios a
investimentos em infra-estruturas e equipamentos desportivos, culturais, económico-sociais, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------- Este é, sem dúvida, um factor em que, maduramente, devemos reflectir, de pés
assentes na terra e olhos no futuro! ----------------------------------------------------------------- Outros factores poderiam ser apontados, mas consideramos que os explicitados serão
suficientes para nos dar uma base fundamental para a nossa decisão.-------------------------- Terceiro - Quase no final, mas não menos importante, é deixarmos muito claras as
questões relativas às garantias dadas aos trabalhadores municipais que actualmente estão
afectos aos sectores do abastecimento de água e da colecta e tratamento de esgotos. -----
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Sobre esta matéria, remetemos todos os interessados para a leitura integral e atenta do
artigo trinta e sete da Lei número cinquenta e oito/noventa e oito, de dezoito de Agosto e
para o parecer do consultor jurídico da Associação de Municípios da Lezíria do Tejo,
que anexamos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Quarto - Finalmente, em jeito de conclusão, gostaríamos de fazer as seguintes
considerações: ------------------------------------------------------------------------------------------ É um facto que no decorrer das discussões havidas no seio do Executivo Municipal
foram levantadas algumas questões, em especial de índole técnica.---------------------------- No entanto, julgamos que alguma da pertinência das questões, não deverá ser, de
modo nenhum, suficientemente relevante para que devamos inviabilizar, ou sequer adiar
por mais tempo, a concretização deste projecto de natureza estratégica para o
desenvolvimento do Concelho e da Região e para a melhoria do serviço a prestar aos
munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------- Não há projectos ou propostas que sejam isentos de reparo e, muito menos, perfeitos.
--- É nossa convicção que algumas das questões suscitadas poderão ser esclarecidas e
resolvidas futuramente no seio dos órgãos sociais da futura empresa que, é bom recordar,
será detida maioritariamente pelos municípios da Lezíria.--------------------------------------- Adiar mais este processo poderá comprometer a concretização deste projecto em
tempo útil, principalmente para se obter o financiamento do Fundo de Coesão ainda
disponível.----------------------------------------------------------------------------------------------- Há momentos na vida dos autarcas em que estes devem ter, ainda mais apurado, o
seu discernimento para distinguir entre o essencial e o acessório, entre o que é
estratégico e estruturante, e o que é meramente táctico ou conjuntural. Por isso,
manifestamos a nossa profunda convicção que todos reconhecerão que este é um desses
momentos.----------------------------------------------------------------------------------------------- Somos chamados a tomar uma decisão que prepara um futuro com mais exigência e
melhor qualidade de vida.---------------------------------------------------------------------------
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--- E a concretização desses objectivos passa, neste momento, pela criação das Águas do
Ribatejo, EIM.”----------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente deu também conhecimento de um parecer jurídico relativo ao
Estatuto do Pessoal que venha a prestar serviço na empresa Intermunicipal a constituir,
do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------- “As empresas intermunicipais regem-se pela Lei número cinquenta e oito/noventa e
oito, de dezoito de Agosto e pelos respectivos estatutos e subsidiariamente pelas normas
aplicáveis às sociedades comerciais (artigo terceiro).--------------------------------------------- O Estatuto do pessoal da E.I.M. – Empresa Intermunicipal está expressamente
consagrado no artigo trinta e sete. ------------------------------------------------------------------- O que se pode colher do citado preceito é o seguinte: ---------------------------------------- O estatuto de pessoal, em regra, baseia-se no contrato individual de trabalho, sendo a
contratação colectiva regulada pela Lei geral (conforme artigos dez a quatrocentos e
cinquenta e quinhentos e trinta e um a seiscentos e seis do Código do Trabalho) ficando
sujeito ao regime geral da segurança social (números um e dois). ------------------------------ Todavia, os funcionários da administração central, regional e local ou outras
entidades públicas, podem exercer funções na E.I.M. – Empresa Intermunicipal em
comissão de serviço, requisição ou destacamento, por períodos mínimos anuais,
sucessivamente renováveis, mantendo enquanto esta situação se verificar, todos os
direitos inerentes ao lugar de origem, considerando-se prestado no lugar de origem o
período de tempo da comissão de serviço, requisição ou destacamento (números três e
quatro).--------------------------------------------------------------------------------------------------- Esses direitos são, no dizer da Lei, o direito à carreira e à segurança social e a opção
pelas remunerações do lugar de origem ou pelas correspondentes às funções que
desempenhar na E.I.M. – Empresa Intermunicipal (número cinco). ---------------------------- As remunerações do pessoal são sempre suportadas pela E.I.M. – Empresa
Intermunicipal (número cinco). --------------------------------------------------------------------
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--- O pessoal do quadro dos serviços municipalizados que venham a ser transformados
em empresa, pode optar pela integração no quadro da empresa ou no quadro do
município em termos a estabelecer em protocolo, mas sempre sem perda de direitos ou
regalias, designadamente remunerações (número seis). ------------------------------------------ As comissões de serviço, requisições ou destacamentos não dão lugar a abertura de
vaga no quadro de origem (número sete). ---------------------------------------------------------- O que se disse supra significa que, se um qualquer funcionário de uma autarquia ou
serviço municipalizado que, prestando serviço na E.I.M. – Empresa Intermunicipal em
qualquer das modalidades admitidas, opte pelo vencimento do seu lugar de origem, a
E.I.M. – Empresa Intermunicipal terá de reembolsar a autarquia ou o serviço
municipalizado dessa quantia.------------------------------------------------------------------------ É evidente que fazendo a interpretação do preceito, se tem de entender que a E.I.M. –
Empresa Intermunicipal suportará não só os vencimentos como todas as demais
remunerações acessórias inerentes.------------------------------------------------------------------ Significa ainda que não há qualquer limite legal para o número de comissões de
serviço, requisições ou destacamentos, operados nos termos da Lei número cinquenta e
oito/noventa e oito.------------------------------------------------------------------------------------- Assim, em resumo, pode concluir-se:----------------------------------------------------------- - O pessoal que venha a prestar serviço na futura E.I.M. – Empresa Intermunicipal
pode fazê-lo em regime de contrato individual de trabalho ou manter a mesma situação
de vínculo à função pública;-------------------------------------------------------------------------- - Nesta última hipótese, a prestação de serviço será efectuada em comissão de
serviço, requisição ou destacamento, por períodos mínimos de um ano, sucessiva e
ilimitadamente renováveis; --------------------------------------------------------------------------- - O funcionário pode optar pelo vencimento do lugar de origem ou do lugar em que
prestar serviço, sendo no primeiro caso a entidade de origem reembolsada de todos os
encargos inerentes (remunerações e encargos acessórios); ------------------------------------
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--- - Fica ressalvada a possibilidade de o pessoal dos quadros dos serviços
municipalizados poderem integrar o quadro da E.I.M. – Empresa Intermunicipal, ou não
o desejando, serem integrados no quadro do Município, conforme protocolo a celebrar
entre a E.I.M. – Empresa Intermunicipal e o Município, sempre com salvaguarda de
todos os direitos e regalias (designadamente remunerações).” ---------------------------------- Este assunto foi objecto de amplo debate, verificando-se as seguintes intervenções:---- Senhora Vereadora Hélia Félix – Disse ter ficado decepcionada com a reunião
privada, entretanto realizada, onde esperava que as propostas concretas de alteração ao
documento pudessem ser tidas em consideração, e afinal tratava-se de um documento
fechado que já havia sido aprovado pelos Presidentes de Câmara na Associação de
Municípios. --------------------------------------------------------------------------------------------- Disse considerar que, efectivamente este assunto é importante para o futuro, mas é no
presente que deve ser salvaguardado o futuro. ----------------------------------------------------- “As questões colocadas não são questões técnicas”, afirmou. “Nós considerámos que
na negociação Santarém está mal na medida em que tem um investimento inferior ao das
outras Câmaras porque em termos de população temos trinta e dois por cento, temos
trinta e dois por cento da participação no Capital Social e temos apenas investimento de
vinte por cento.”---------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou que no início Santarém tem a quarta pior taxa de cobertura em termos de
rede de saneamento e em dois mil e quarenta e três terá a segunda pior taxa, situação que
considera inaceitável. No que se refere às tarifas frisou que os munícipes do concelho de
Santarém irão pagar mais do que os restantes até dois mil e oito, devendo esse facto ser
tido em consideração na negociação.---------------------------------------------------------------- Disse considerar inaceitável que em dois mil e quarenta e três ainda haja população
que não tenha rede de saneamento. ------------------------------------------------------------------ Manifestou também, a sua preocupação relativamente à escolha do parceiro privado,
designadamente no que se refere ao Caderno de Encargos e Programa de Concurso que
considera relevantes.---------------------------------------------------------------------------------
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--- Prosseguiu, referindo que ao fazer uma leitura mais atenta dos documentos verificou
que no acordo de delegação, na cláusula terceira, número quatro, consta que “Quando,
por efeito do disposto no número anterior, se alterarem significativamente e de forma
comprovada as condições da exploração dos sistemas, a mesma compromete-se a
promover a reposição do equilíbrio económico-financeiro da exploração, (...)” e no
número cinco da mesma cláusula diz que “A reposição referida no número anterior
poderá efectuar-se, ouvida a Águas do Ribatejo, mediante a revisão das tarifas de acordo
com os critérios mencionados nas cláusulas catorze e quinze ou por compensação directa
à Águas do Ribatejo, (...)”. --------------------------------------------------------------------------- Assim, em seu entender, esta cláusula aponta no sentido de que o privado tem que ter
uma determinada rendibilidade, ou seja, não há qualquer risco por uma gestão ineficiente
e quem vai pagar a factura são os munícipes. ------------------------------------------------------ Prosseguiu referindo que se trata de um estudo de viabilidade que prevê de
dividendos e de investimento da reserva cento e setenta e sete milhões de euros, o que
significa que, relativamente ao privado, se está a falar de oitenta e seis milhões de euros
para um investimento de três milhões, ou seja alguém que vai investir seiscentos mil
contos e que tem garantido que irá receber dezassete milhões de contos. --------------------- Referiu que se deveriam acautelar determinadas situações que considera
imprescindíveis e, em seu entender, no programa de concurso e no caderno de encargos
devem definir-se critérios em que, por exemplo, aparecendo vários privados a quererem
concorrer, os mesmos tivessem que pagar um prémio e que esse prémio revertesse para
investimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- Salientou o facto de se estar a falar de um bem único, em que as Leis da concorrência
não funcionam porque se está perante um monopólio natural e as pessoas não podem
escolher onde compram a água. ---------------------------------------------------------------------- Disse não estar em condições de votar sem ter conhecimento de todos os
documentos, nomeadamente, do caderno de encargos e programa de concurso. Assim,
propôs que o assunto seja retirado da presente reunião e sejam disponibilizados o
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caderno de encargos e programa de concurso para escolha do parceiro privado, devendo,
na respectiva elaboração ser salvaguardadas determinadas situações que considera
extremamente importantes em termos de futuro. -------------------------------------------------- O senhor Presidente frisou que o que está em análise neste momento não é a
escolha do parceiro privado. Por outro lado, também não se está a falar de uma empresa
privada. Trata-se de uma empresa intermunicipal que tem conceitos empresariais mas
cujo capital é detido maioritariamente pelos municípios. ---------------------------------------- Lembrou que na última reunião havia solicitado propostas de recomendação por
escrito, que pudessem vir a ser apreciados no âmbito da primeira assembleia
intermunicipal e, aí, eventualmente, serem aceites. ----------------------------------------------- Daí ter apresentado a sua intervenção por escrito, acrescentando questões que
considera importantes como é o caso da necessidade de aumento de investimento até
dois mil e oito, assim como, após dois mil e oito, também devem ser criadas condições
para que esse investimento aumente dentro do que está previsto nas directivas
comunitárias.-------------------------------------------------------------------------------------------- Disse concordar também com a questão levantada pela senhora Vereadora Hélia
Félix no que se refere à sede social que faz todo o sentido que seja em Santarém.----------- Relativamente à cláusula número três do acto de Delegação salientou o ponto número
um que diz:--------------------------------------------------------------------------------------------- “A Águas do Ribatejo obriga-se a assegurar o regular, contínuo e eficiente
fornecimento de água para consumo público e recolha, tratamento e destino final
adequado de águas residuais na área do município de ...”; o ponto número três diz: “O
tarifário será automaticamente revisto numa base anual, de acordo com a fórmula de
revisão em vigor, de acordo com o disposto na cláusula catorze.”; e o ponto número
quatro que refere que “a reposição do equilíbrio económico-financeiro da exploração” é
feita da seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------- “a) apresentação de um estudo económico que sustente a proposta de reequilibro;------ b) Validação de dados, pelo Revisor Oficial de Contas; -----------------------------------
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--- c) Validação de dados por um auditor independente;----------------------------------------- d) Apresentação de um relatório incluindo a justificação da necessidade de
reajustamento.” Ou seja, frisou, não é o parceiro privado que vai decidir estas questões.
--- Senhor Vereador José Marcelino – Começou por frisar que o Executivo tem que
decidir em função daquilo que pensa ser o melhor para o Concelho.--------------------------- Referiu não ter apresentado qualquer proposta escrita porque na reunião privada
havia ficado convicto de que as alterações que apresentasse já não poderiam ser
contempladas nos documentos em apreço. --------------------------------------------------------- Considerou que a alínea a) do número dois da cláusula primeira do Acordo
Parassocial que refere “Prática de tarifas e preços que permitam uma exploração rentável
(...)”, é claramente negativa e não devia fazer parte deste documento.------------------------- Referiu que as situações que aparecem nestes documentos foram baseadas no
projecto Águas de Portugal, não tendo sido efectuado um novo estudo económico que,
eventualmente, previsse uma série de situações diferentes para este conjunto de
municípios.---------------------------------------------------------------------------------------------- No estudo económico salientou o desinvestimento nas reservas referindo haver um
conjunto de desinvestimento que começa em dois mil e vinte e três e que vai até dois mil
e quarenta e três perfazendo sete milhões e duzentos mil contos.------------------------------- Discordou do pagamento de uma taxa de um vírgula cinco por cento por know-how
trazido para a empresa porque, em seu entender, as Câmara é que deviam receber. --------- Considerou que se está a hipotecar e a transferir para terceiros, responsabilidades
assumidas pelos municípios, como é o caso do abastecimento de água com regularidade,
a manutenção dos sistemas de abastecimento, a utilização das estações de tratamento e o
saneamento que existe no conjunto dos Concelhos. ---------------------------------------------- Acrescentou não estar claramente escrito que é feito um concurso internacional para
escolha do parceiro privado.-------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que foi referido na Assembleia Intermunicipal que
haveria um concurso público, estando a ser elaborado o respectivo Caderno de Encargos.
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Frisou que quer que sejam salvaguardados os interesses de Santarém e que sejam
seguidas todas as regras para a selecção de parceiro. Em seu entender só faz sentido
apreciar estes documentos se houver condições de formar a Empresa. ------------------------ Senhor Vereador José Rui Raposo – Disse subscrever integralmente a intervenção
do senhor Vereador José Marcelino. ---------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do Pessoal disse não encontrar em nenhum dos documentos
entregues nada que garanta que os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de
Santarém e, eventualmente, os trabalhadores dos outros municípios transitem
efectivamente para a empresa, uma vez que o que os documentos referem é que os
trabalhadores podem optar mas não se sabe se a empresa está efectivamente interessada
neles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu referindo que a prática corrente tem sido procurar que os trabalhadores
com vínculo à Administração Pública ou Local, por terem normalmente remunerações
mais favoráveis que as do sector privado, não façam parte destes projectos porque isso
os torna mais caros. ---------------------------------------------------------------------------------Aludiu à cláusula dezanove do Acto de Delegação salientando alguns pontos e frisando
que não se encontra nenhuma alínea que refira expressamente que os trabalhadores
transitam para a empresa. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente considerou altamente discutível que se diga que as
remunerações dos funcionários públicos são em geral mais altas que as das empresas
privadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que os trabalhadores têm os seus direitos salvaguardados e o facto de não
constar que os mesmos têm que ser transferidas para a empresa é para garantir o direito
de opção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ As remunerações do Pessoal serão sempre suportadas pela empresa intermunicipal. O
pessoal do quadro dos Serviços Municipalizados pode optar pela integração no quadro
da empresa ou no quadro do Município em termos a estabelecer em protocolo mas
sempre sem perda de remuneração ou de qualquer direito ou regalia.------------------------
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--- Acrescentou que se, porventura, um determinado trabalhador não pretender prestar
serviço terá que haver um protocolo que garanta que a prestação de serviços é feita pela
Câmara recebendo a Câmara as remunerações como compensação pelo serviço prestado,
ou seja, estará sempre garantido que não haja um impacto financeiro negativo. ------------- O senhor Vereador José Andrade referiu que as questões levantadas não são
questões de natureza técnica mas são questões até de natureza ideológica. ------------------- Em seu entender a criação desta empresa só devia ser aprovada se fosse nítido e
absolutamente inequívoco o interesse para os habitantes do Concelho de Santarém. -------- Em sua opinião não há garantia de que o investimento seja suficiente para colmatar
as lacunas existentes, sobretudo no saneamento básico, não há garantia de que as tarifas
sejam mantidas, assim como não há garantia de que a sede seja em Santarém. -------------- Perante esta situação, apelou, em nome do PSD - Partido Social Democrata, para que
o assunto seja retirado e que sejam fornecidos o caderno de encargos e o programa de
concurso para que se possa verificar o interesse público desta situação. ---------------------- O senhor Presidente frisou que o que está em causa nesta questão da constituição da
Empresa Águas do Ribatejo é a viabilização ou não de um investimento de
características regionais que irá permitir resolver todos os problemas em termos de
Saneamento Básico num período muito mais curto e sem os estrangulamentos que do
ponto de vista ideológico, de facto, foram colocados às Câmaras Municipais.
Acrescentou que se a Câmara Municipal de Santarém tivesse condições de por si realizar
todos os investimentos necessários para a resolução do problema do saneamento básico,
de aceder ao Fundo de Coesão ou de conseguir ter mais valias que não consegue ter
sozinha, certamente que a sua posição seria diferente. ------------------------------------------- Sublinhou que estão garantidos todos os aspectos que se relacionam com os direitos
dos trabalhadores. Estão garantidos, até dois mil e oito, investimentos que nunca se
conseguiriam realizar face à situação financeira e face à impossibilidade de candidaturas
ao Fundo de Coesão.---------------------------------------------------------------------------------
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--- Em seu entender a posição que tem que ser assumida é a posição que decorre da
consciência de cada um.------------------------------------------------------------------------------- Disse concordar com algumas das questões que foram levantadas pelo Executivo
porque foram essas as questões que também levantou. ------------------------------------------- Frisou que o que cada um tem que ter é a consciência da decisão que vai tomar e seja
ela qual for responsabilizará quem a vier a tomar. ------------------------------------------------ Chamou a atenção para o parecer do Dr. Gomes Canotilho que consta no processo e
que até diz que não é necessário haver concurso público para a escolha de parceiro
privado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Todavia a Assembleia Intermunicipal considerou que havia interesse em aumentar a
transparência do processo e portanto se devia fazer o concurso. -------------------------------- Na sua opinião é claramente uma mais valia para o Concelho de Santarém e para os
munícipes de Santarém e para a Região a constituição da Empresa Águas do Ribatejo
devendo, obviamente, fazerem-se algumas recomendações.------------------------------------- Seguiu-se ainda uma larga troca de impressões, após o que o Executivo Municipal,
por solicitação dos senhores Vereadores da oposição deliberou retirar o assunto da
reunião e solicitar à Associação de Municípios da Lezíria do Tejo o caderno de encargos
e o programa de concurso referentes à escolha do parceiro privado que irá participar na
constituição da sociedade, após o que o assunto será reapreciado. ----------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO
CORRENTE POR CONTRATO NA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DE
SANTARÉM – ADJUDICAÇÃO – Pela Comissão de análise das propostas a concurso
da empreitada em epígrafe, foi presente o seguinte Relatório Final:---------------------------- “Tendo sido submetido a apreciação dos concorrentes admitidos a concurso da
empreitada em epígrafe, conforme preceituado no artigo cento e dez, do Decreto-Lei
número quatrocentos e quarenta e dois/noventa e nove, 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 CONSTRUÇÕES J.J.R. &
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FILHOS, S.A, pela importância de quatrocentos e dezoito mil cento e cinquenta e um
euros e vinte e oito cêntimos mais IVA, com um prazo de execução de mil e noventa e
cinco dias, uma vez que foram cumpridas todas as formalidades.” ----------------------------- O senhor Vereador José Marcelino sugeriu que se dê conhecimento às Juntas de
Freguesia das estradas que vão ser objecto de conservação, tendo o Senhor Presidente
informado que será remetido o caderno de encargos respectivo até para que as Juntas de
Freguesia possam verificar o cumprimento, pela empresa, das responsabilidades neste
âmbito.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada à Firma Construções
J.J.R.& Filhos, S.A. pelo montante de quatrocentos e dezoito mil cento e cinquenta e um
euros e vinte e oito cêntimos, acrescido de IVA, devendo celebrar-se o respectivo
contrato. Mais foi deliberado conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação da
minuta e assinatura do respectivo contrato. -------------------------------------------------------- Foi ainda deliberado dar conhecimento às Juntas de Freguesia sobre as quais as
estradas que serão objecto de conservação, bem como as responsabilidades da empresa
neste âmbito devendo, para o efeito, remeter-se o respectivo caderno de encargos. --------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “RENOVAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO PRIMEIRO CICLO DAS FONTAÍNHAS” –
ADJUDICAÇÃO – Pela Comissão de Análise das propostas a concurso da empreitada
em epígrafe, foi presente o Relatório Final, do seguinte teor: ----------------------------------- “Tendo-se submetido o relatório de análise das propostas à apreciação dos
concorrentes admitidos a concurso da empreitada referida em epígrafe, conforme
preceituado no artigo cento e um do Decreto-Lei número cinquenta e nove/noventa e
nove de dois de Março, verificou-se não ter havido quaisquer reclamações, pelo que se
propõe a adjudicação daquela empreitada à Firma Manuel Mateus Frazão, Limitada, pelo
valor de duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco
cêntimos, acrescido de IVA, para um prazo de execução de cento e oitenta dias, uma vez
que foram cumpridas todas as formalidades.” ---------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada à firma Manuel
Mateus Frazão, Limitada, pelo montante de duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e
setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos, acrescido de IVA, devendo celebrar-se
o respectivo contrato. ---------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação da minuta
e assinatura do respectivo contrato. ----------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto a
senhora vereadora Hélia Félix. ----------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “RENOVAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO PRIMEIRO CICLO DA MOÇARRIA –
ADAPTAÇÃO A PRÉ-ESCOLAR” – ADJUDICAÇÃO - Pela comissão de Análise
das propostas a concurso para a empreitada em epígrafe, foi presente o seguinte
Relatório Final: ----------------------------------------------------------------------------------------- “Tendo-se submetido o relatório de análise das propostas à apreciação dos
concorrentes admitidos a concurso da empreitada referida em epígrafe, conforme
preceituado no artigo cento e um do Decreto-Lei número cinquenta e nove/noventa e
nove de dois de Março, verificou-se não ter havido quaisquer reclamações, pelo que se
propõe a adjudicação daquela empreitada à Firma Manuel Mateus Frazão, Limitada, pelo
valor de cento e setenta e nove mil cento e quarenta e três euros e quarenta e quatro
cêntimos, acrescido de IVA, para um prazo de execução de cento e oitenta dias, uma vez
que foram cumpridas todas as formalidades.”------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada à Firma Manuel
Mateus Frazão, Limitada pelo valor de cento e setenta e nove mil cento e quarenta e três
euros e quarenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA, devendo celebrar-se o respectivo
contrato. Mais foi deliberado conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação de
minuta e assinatura do respectivo contrato. -------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto a
senhora vereadora Hélia Félix. ---------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Presidente sublinhou que estes dois processos que se acabaram de aprovar,
se inserem na política definida e defendida por si e pelos Vereadores do Partido
Socialista, relativamente à melhoria clara do parque escolar, o que constitui um esforço
financeiro muito forte.--------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANTARÉM – TARIFÁRIO PARA
DOIS MIL E QUATRO – Pelos Serviços Municipalizados de Santarém foi presente a
proposta de fixação do respectivo tarifário para dois mil e quatro, aprovada pelo
Conselho de Administração daqueles Serviços, em reunião de dez de Dezembro do ano
findo e que fica anexa à presente acta (Documento IV) dispensando-se a sua transcrição
nos termos da Lei.-------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente salientou a actualização de dois vírgula cinco porcento nos
preços relativos à quota de serviço, como forma de promover maior equidade para o
enquadramento tarifário das famílias numerosas, sugerindo que seja informada a
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas desta medida, para que a mesma proceda
à respectiva divulgação. ------------------------------------------------------------------------------- Sugeriu ainda, que os Serviços Municipalizados pudessem, no futuro, reflectir nas
tarifas a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses que diz que o
Estado e outros entes Públicos devem ser aumentados de outra forma.------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de fixação do tarifário dos
Serviços Municipalizados para dois mil e quatro, recomendando que, relativamente à
questão do Estado e outros entes públicos, no futuro, possa ser reflectida a posição da
Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre esta matéria. Mais foi deliberado
que os Serviços Municipalizados de Santarém informem a Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas das medidas tomadas neste âmbito. ---------------------------------------- PROTOCOLO COM OS RANCHOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO –
Pelo Departamento de Assuntos Culturais e Sociais foram presentes as informações
números mil duzentos e vinte e mil duzentos e vinte e sete de, respectivamente, três e
dez de Dezembro do ano findo, que a seguir se transcrevem: ---------------------------------
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--- “Em Abril deste ano, o conjunto das ranchos folclóricos do Concelho fizeram uma
proposta de financiamento à Câmara Municipal de Santarém, com contrapartidas a
prestar por cada um deles. ---------------------------------------------------------------------------- Analisada a proposta por esta Divisão, ela foi debatida, de novo, entre todos os
grupos com a senhora Vereadora, aceitando-se então mutuamente um conjunto de regras
e critérios, que receberam o parecer do gabinete jurídico da autarquia. ------------------------ Esta nova aposta da autarquia em relação aos ranchos do concelho deve-se ao facto
deste grupo de associações culturais não terem ainda este vínculo contratual, à
semelhança do que acontece com outros tipos artísticos, há alguns anos, embora as
solicitações para as suas actividades anuais tenham sido largamente apoiadas, sobretudo
nos anos mais recentes.-------------------------------------------------------------------------------- Esta proposta de protocolo abre uma nova etapa no relacionamento institucional com
os ranchos folclóricos, obrigando-se as partes a uma maior responsabilização na
valorização dos projectos de cada agrupamento, para além dos aspectos de acção prática
e operacional no campo da etnografia, entendido de uma forma muito mais abrangente. --- Por isso se apresenta este acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Santarém e cada um dos Ranchos Folclóricos do Concelho que colocamos à
consideração de Vossa Excelência que lhe dará o encaminhamento que entender por
mais conveniente.” ------------------------------------------------------------------------------------- “No seguimento da informação número mil duzentos e vinte/dois mil e três, de três
de Dezembro de dois mil e três, sobre a proposta de Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Santarém e cada um dos Ranchos Folclóricos do Concelho,
apresenta-se agora em anexo a previsão dos valores de apoio a conceder aos ranchos
folclóricos, durante o ano de dois mil e três, que, conforme está previsto naquele
documento, são considerados entre os meses de Maio e Dezembro. --------------------------- Por outro lado, para a elaboração deste quadro e para calcular o valor por deslocação,
foi tida em conta a média do apoio concedido em dois mil e dois, acrescido em cerca de
quatro porcento, encontrando-se assim o valor de trezentos e sessenta e cinco euros. Este
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procedimento fica justificado pelo facto da Câmara Municipal de Santarém, este ano,
não ter cedido os seus transportes aos grupos, enquanto não estivessem estabelecidas as
contrapartidas deste protocolo. ----------------------------------------------------------------------- Em relação às restantes contrapartidas referentes ao ano de dois mil e três chamamos
a atenção para a alínea f) da Clausula Terceira, que remete para um mês depois da
assinatura destes Protocolos, a entrega dos documentos norteadores da actividade
associativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De notar ainda que o apoio ao Festival Internacional organizado pelo Grupo
Académico de Danças Ribatejanas não está aqui indicado, uma vez que foi tratado num
processo em separado, na devida altura. ------------------------------------------------------------ Também o Grupo Folclórico de Danças e Cantares do Ribatejo – Pombalinho, desde
o início do ano, passou a viver com maiores dificuldades de mobilização e foi levado a
suspender a sua actividade, facto que ocorreu em Junho/Julho e ainda se mantém, não
tendo organizado o seu Festival anual. Perante esta situação recoloca-se em equação a
oportunidade da atribuição do valor de mil e seiscentos euros, decorrentes deste
protocolo, que, contudo, apenas prevê apoio aos grupos que se encontrem em actividade.
--- Por isso colocamos à consideração superior de Vossa Excelência a proposta de apoio
aos ranchos folclóricos do concelho decorrente do protocolo previsto e relativo ao ano de
dois mil e três (Maio/Junho).”------------------------------------------------------------------------ Este assunto foi objecto de alguma troca de impressões, tendo o senhor Vereador
José Rui Raposo discordado da alínea h) da cláusula terceira por não lhe parecer lógico
que sejam os Ranchos a controlar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do
protocolo em análise. ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Hélia Félix sugeriu que o prazo previsto na alínea f) da
cláusula terceira, para entrega do Relatório de Actividades e Contas, possa ser estendido
até trinta de Abril.-------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu haver uma contradição entre a alínea d) da cláusula
quarta e a informação dos serviços uma vez que o encargo com o transporte sempre que
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a exibição ocorra a mais de quinze quilómetros da sede do Rancho, bem como a
alimentação será a cargo de quem requisitar o espectáculo, não constituindo obrigação
da Câmara Municipal de Santarém. Assim, em seu entender esta alínea deverá sair desta
cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Andrade sugeriu que na alínea h) da cláusula terceira
possa constar como obrigação dos Ranchos, a criação de uma entidade representativa
dos mesmos, para acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento das respectivas
obrigações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Após mais alguma troca de impressões, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o protocolo que fica anexo à presente acta (Documento V), na generalidade,
devendo o Departamento de Assuntos Culturais e Sociais proceder às alterações
sugeridas pelo Executivo Municipal, após o que o referido protocolo deverá ser
novamente presente em reunião para conhecimento do texto final.----------------------------- Mais foi deliberado concordar com a proposta de apoio aos Ranchos, que fica anexa
à presente acta dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei. --------------------------- A senhora Vereadora Idália Moniz apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------ “Não posso deixar de manifestar um profundo agrado pela aprovação desta proposta
que, além de permitir o funcionamento regular dos grupos folclóricos e etnográficos do
Concelho de Santarém, constituirá um contributo sem dúvida muito importante para a
preservação da memória colectiva do nosso Concelho.” --------------------------------------- - CANDIDATURA AO SOLARH – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E
APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO – MARIA ISIDORO MENDES –
ALCANHÕES – Foi presente o processo de candidatura ao Programa SOLARH,
apresentado por Maria Isidoro Mendes, residente na Rua Conselheiro Henriques Barros
Gomes, número sete, freguesia de Alcanhões, deste Concelho. --------------------------------- Na sequência deste pedido pela Divisão de Gestão Urbanística foi presente a
informação número trezentos e quinze, de quatro de Dezembro do ano findo,
apresentando o relatório técnico do estado de conservação do imóvel e estimativa
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orçamental dos trabalhos a executar na habitação da requerente, referindo a concluir que
“A Firma Barreiro e Pereira, Construções Limitada, apresentou um orçamento no valor
de seis mil quatrocentos e setenta euros e sessenta cêntimos, incluindo IVA. ---------------- Na análise dos preços unitários que compõem o orçamento verifica-se que estes se
encontram entre os valores normais de mercado, pelo que este serviço considerou a
estimativa orçamental coerente e apurou para a execução dos trabalhos um valor de seis
mil quinhentos e doze euros e setenta e dois cêntimos, acrescido de IVA.” ------------------ A Câmara em face da informação atrás transcrita deliberou, por unanimidade,
aprovar o orçamento apresentado pela requerente no montante de seis mil quatrocentos e
setenta euros e sessenta cêntimos, acrescido de IVA, destinado à recuperação da sua
habitação.------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOSTA DE FISCAL ÚNICO DA SCALABISPORT – GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS E ACTIVIDADES DESPORTIVAS, E.M. – Pela empresa em
epígrafe foi presente uma carta do seguinte teor:-------------------------------------------------- “Vimos por este meio, propor a V. Ex.ª como Fiscal Único Efectivo a Sociedade
Vítor Oliveira e Hélia Félix, S.R.O.C., representada pelo senhor Vítor Manuel
Rodrigues Oliveira, inscrito na ordem dos Revisores Oficias de Contas número
quatrocentos e oitenta e dois, e como suplente o senhor José Joaquim Gomes Teixeira
Duarte inscrito na ordem dos Revisores Oficiais de Contas número setecentos e noventa
e quatro, para posterior aprovação em reunião da Câmara, como está previsto no artigo
décimo primeiro dos estatutos da SCALABISPORT – Gestão de Equipamentos e
Actividades Desportivas, EM.” ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nomeando como Fiscal
Único Efectivo o senhor Vítor Manuel Rodrigues Oliveira, e como suplente o senhor
José Joaquim Gomes Teixeira Duarte. -------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Hélia Félix não participou na apreciação e votação deste
assunto em virtude de se encontrar legalmente impedida. ------------------------------------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL---------
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--- Ofício número trezentos e trinta e um, de dezasseis do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, informando que na sessão extraordinária daquela Assembleia,
realizada em doze também do mês findo, foi aprovada a proposta de alteração do
Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços
Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofícios da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento de que na
sessão extraordinária realizada em vinte e nove de Dezembro do ano findo, foram
aprovadas as seguintes propostas: ------------------------------------------------------------------- - Número trezentos e cinquenta e um, de trinta de Dezembro do ano findo – Grandes
Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Santarém para dois mil e quatro.
--- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- - Número trezentos e cinquenta e dois, de trinta de Dezembro do ano findo – Plano
de Actividades e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Santarém para dois mil e
quatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Circular número cento e sessenta e nove, de vinte e dois do mês findo, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, informando que o Conselho Directivo daquela
Associação deliberou sugerir aos Municípios que accionem judicialmente o Estado, no
sentido de serem compensados do acréscimo de encargos resultantes da reestruturação
de carreiras. --------------------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento, devendo remeter-se o processo ao Gabinete de Assuntos
Jurídicos para accionar judicialmente o Estado, consultando previamente a Associação
de Municípios da Lezíria do Tejo no sentido de verificar se existem condições para o
processo ser accionado por um conjunto de Municípios.----------------------------------------- Informação número duzentos e noventa e dois – F, de dezassete do mês findo, do
Departamento de Obras Municipais, do seguinte teor: ---------------------------------------- “UM - MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE ----------------------------------------------
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--- O projecto de reabilitação do Teatro Sá da Bandeira, foi apreciado e mereceu
aprovação por parte do Instituto Português do Património Arquitectónico. ------------------- No entanto, em visita a Santarém, ocorrida em vinte e dois

de Julho próximo

passado, tomando contacto directo com a obra, o senhor Director Regional de Lisboa,
veio a considerar a importância patrimonial do claustro adjacente, tendo solicitado uma
alteração à obra no seguinte sentido: ---------------------------------------------------------------- - Deixar o tramo prevalecente do claustro sem “construções agarradas”, permitindo
assim viabilizar uma intervenção posterior que pudesse tirar partido do claustro
(prevalecente) como um todo. ------------------------------------------------------------------------ Esta pretensão veio a impor as seguintes alterações ao projecto: --------------------------- - Abertura de uma porta a envidraçar, de ligação do tramo do claustro para a
Galeria/Bar; --------------------------------------------------------------------------------------------- - Retirada deste espaço (Galeria/Bar) dos sanitários previstos, incluindo o dos
deficientes; ---------------------------------------------------------------------------------------------- - Afastamento da zona de serviço de Bar. ----------------------------------------------------- Esta alteração, embora difícil de resolver em obra, contou com a colaboração da
entidade projectista (Gabinete de Apoio Técnico), resultando como alternativa, a
construção de I.S. para cidadãos com deficiência, no chamado nível três, que
corresponde ao primeiro andar, o que coloca problemas de acessibilidade a este piso.------ Por outro lado, no tempo em que foi realizado, (mil novecentos e noventa e nove), o
projecto não previu o acesso de deficientes aos pisos acima do nível do solo, o que hoje
é pouco compreensível, ainda mais quando se comemora o Ano Europeu das Pessoas
com Deficiência, com a promoção de actividades e acções de adaptação urbana, em que
a Câmara se tem profundamente empenhado, além de que se situa no nível três quer o
Ciber café, quer o Piano Bar.------------------------------------------------------------------------- Assim, promoveu-se uma solução de rearranjo estrutural do projecto que passou a
incluir adaptações no nível um e no nível três, de forma a enquadrar a necessidade de
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instalação de um elevador que possa permitir a referida acessibilidade e simultaneamente
ser uma peça de referência do próprio Teatro. ----------------------------------------------------- DOIS - AUTONOMIA ELÉCTRICA-------------------------------------------------------- O sistema previsto no Projecto de Reabilitação do Teatro Sá da Bandeira, para o
abastecimento de energia ao edifício, baseava-se na simples ligação à rede pública de
abastecimento, e dispunha de uma autonomia limitada a quinze minutos que lhe era
conferida por uma unidade de alimentação (UPS - Fonte de Alimentação Ininterrupta),
de cem quilovátios. ------------------------------------------------------------------------------------ Esta solução tem no entanto alguns inconvenientes ----------------------------------------:
--- - pequena autonomia e falta de capacidade de alimentar o grupo de bombagem em
caso de necessidade de combate a incêndio; ------------------------------------------------------- - reduzida autonomia em situação de falha de energia, para concluir um espectáculo:
--- - Dependência de um único equipamento, com problemas a diversos níveis (avaria,
formação de ruídos eléctricos e parasitas, etc.) ---------------------------------------------------- Exigências actuais de Segurança no combate a Incêndio, impõem a existência de um
grupo gerador, que promova a autonomia energética necessária ao funcionamento de um
grupo de bombagem que está previsto instalar para captação de água a partir da cisterna
do claustro interior. ------------------------------------------------------------------------------------ Analisado este assunto, verificou-se que a solução mais equilibrada passaria por
anular, a UPS cem quilovátios, por ser manifestamente inadequada, pelo que se propõe
a implementação de um sistema que responda positivamente aos problemas de segurança
suscitados, à autonomia e protecção dos equipamentos e operacionalidade do edifício,
nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------- - Instalação de um Grupo Gerador a diesel, com uma capacidade de setenta
quilovátios;---------------------------------------------------------------------------------------------- - Instalação de três unidades de alimentação de capacidades reduzidas, assim
distribuídas: -------------------------------------------------------------------------------------------
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--- * quinze quilovátios – dez minutos, alimentação das tomadas eléctricas estabilizadas
para os equipamentos informáticos, bastidor e central telefónica; ------------------------------ * dez quilovátios – dez minutos, alimentação ao sistema de projecção de cinema; ----- * dez quilovátios – dez minutos, alimentação ao sistema de sonorização da sala de
espectáculos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Pretende-se que em caso de falha de energia se dê o arranque imediato e automático
do Grupo Gerador, por forma a manter abastecidas as unidades ininterruptas de
alimentação, devendo estas possuir funcionamento On-line, proporcionando uma
protecção eficaz contra microcortes ou cortes gerais, garantindo a protecção aos
equipamentos delas dependentes. -------------------------------------------------------------------- Se a falha de energia ocorrer devido a incêndio, o Grupo Gerador garantirá a
alimentação ao Grupo de Bombagem de água para o combate a incêndios.------------------- Em conformidade com os mapas de quantidades de trabalho que se anexam estima-se
o valor de cento e cinco mil euros, para a realização dos trabalhos a realizar. ---------------- Atendendo ao acima exposto, torna-se necessário submeter à consideração e
aprovação superior a abertura de um concurso limitado, sem publicação de anúncio.” ----- A Câmara tomou conhecimento do despacho do senhor Presidente, concordando com
o preconizado na informação atrás transcrita.------------------------------------------------------ Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
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 doze de Janeiro, 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 Silvino Domingos chamando a atenção para a gravidade do
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problema existente junto à sua habitação. ---------------------------------------------------------- Interveio também o senhor Diogo Anjos Moreira que teceu algumas considerações a
propósito do seu pedido de informação prévia para destaque de uma parcela de terreno e
possibilidade de construção, numa propriedade sita no Alto do Vale, freguesia do Vale
de Santarém. -------------------------------------------------------------------------------------------- Por último interveio o senhor Benjamim Madeira Calhau que aludiu ao problema
relacionado com o arranque de uma oliveira na sua propriedade.------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram dezanove horas, lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ----------- E eu, ________________________________________________ Chefe de Repartição
em Regime de Substituição redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------

---------------------------------------- O PRESIDENTE -------------------------------------------- Eng.º Rui Barreiro ______________________________________________________
---------------------------------------OS VEREADORES------------------------------------------- Eng.º José Andrade _____________________________________________________
--- Manuel Afonso _____________________________________________________________
--- José Marcelino _________________________________________________________
--- Dr.ª Hélia Félix ________________________________________________________
--- Idália Moniz __________________________________________________________
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--- Eng.º Joaquim Neto ____________________________________________________
--- Dr. Soares Cruz _______________________________________________________
--- José Raposo _________________________________________________________

