ACTA N.º 012/2004
DE 17-05-2004

Fls.

ACTA N.º 012/2004
Data da reunião ordinária: 17-05-2004
Local da reunião: Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Santarém
Início da reunião: 15,20 horas
Intervalo: das 18,22 horas às 18,43 horas
Términus da reunião: 19,10 horas
Resumo diário da Tesouraria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.659.668,29
Membros da Câmara Municipal que compareceram à reunião:
Presidente: Eng.º Rui Pedro de Sousa Barreiro
Vereadores: Eng.º José Joaquim Lima Monteiro Andrade
Manuel António dos Santos Afonso
Dr.ª Maria Luísa Raimundo Mesquita
Dr.ª Hélia Santos Duarte Félix
Idália Maria Marques Salvador Serrão de Menezes Moniz
Eng.º Joaquim Augusto Queirós Frazão Neto
Dr. Henrique Manuel Soares Cruz
José Marcelino
Responsável pela elaboração da acta:
Nome: Maria Nazaré de Matos Ferreira Pais da Costa
Cargo: Chefe de Repartição em Regime de Substituição
Faltas justificadas:
Faltas por justificar:

1

ACTA N.º 012/2004
Reunião de 17 de Maio de 2004

2

------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e vinte minutos,
dando 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 quatro de Maio – Recebeu em audiência munícipes. ---------------------------- Três – Esteve presente na Assembleia Geral Anual do PARQUISCÁLABIS - Parque
de Negócios de Santarém, SA. ------------------------------------------------------------------------ Quatro – Recebeu em audiência representante da empresa Repsol – Portugal.------------ Cinco – Dia cinco de Maio – Esteve presente na inauguração do Pavilhão Desportivo
da Escola do Ensino Básico dos Segundo e Terceiro Ciclos – Dom João II ------------------- Seis – Esteve presente na inauguração da Exposição “Santarém – Um Concelho para
o Novo Século”.----------------------------------------------------------------------------------------- Sete – Dia seis de Maio – Participou na reunião do Conselho de Administração do
CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ----------------------------- Oito – Esteve presente na inauguração da Fábrica de Transformação de Carnes da
Sonae.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nove – Dia sete de Maio – Reunião de trabalho com os Juristas da Câmara. ------------- Dez – Esteve presente no encerramento do Concurso Regional de Formação
Profissional.---------------------------------------------------------------------------------------------- Onze – Esteve presente em almoço de trabalho com Vereadores com pelouros
atribuídos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Doze – Esteve presente na inauguração da Expocaça. ---------------------------------------- Treze – Dia dez de Maio – Manteve reunião de trabalho com representantes da
empresa Construtora do Lena.-----------------------------------------------------------------------
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--- Catorze – Manteve reunião com a Comissão de Acompanhamento do Orçamento
Participativo. --------------------------------------------------------------------------------------------- Quinze – Dia onze de Maio – Recebeu em audiência munícipes. --------------------------- Dezasseis – Recebeu em audiência, representantes da empresa LACTOGAL Produtos Alimentares, SA.----------------------------------------------------------------------------- Dezassete – Recebeu em audiência o senhor Professor Santos Pinheiro.------------------- Dezoito – Recebeu em audiência a Direcção do Grupo de Futebol Empregados do
Comércio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dezanove – Recebeu em audiência o representante da empresa Deloitte. ------------------ Vinte – Dia doze de Maio – Almoçou com o Presidente da Junta de Freguesia da
Póvoa de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e um – Recebeu em audiência a Direcção do Círculo Cultural Scalabitano.-------- Vinte e dois – Manteve reunião de trabalho com Presidentes de Direcção dos
Bombeiros Voluntários do Concelho. ---------------------------------------------------------------- Vinte e três – Dia treze de Maio – Recebeu em audiência Gerente do Crédito Predial
Português. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vinte e quatro – Manteve reunião de trabalho com Associações Desportivas, Sociais
e Culturais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e cinco – Dia catorze de Maio – Visitou o Norte do Concelho. ---------------------- Vinte e seis – Dia quinze de Maio – Deslocou-se à freguesia de Abrã.--------------------- Vinte e sete – Assistiu à Final do Campeonato de Basquetebol Feminino, no
Barreiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e oito – Dia dezasseis de Maio – Assistiu aos Festejos da freguesia de Azoia de
Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Vereador Soares Cruz – Referiu que na última reunião não se encontrava
presente na sala quando foi apreciada a acta do júri do concurso interno geral para
provimento de um lugar de Director do Departamento Administrativo e Financeiro, pelo
que, a este propósito, disse querer regozijar-se pelo facto do concurso ter sido ganho pela
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Dr.ª Catarina Malha a quem desejou as maiores felicidades e manifestou a sua total
disponibilidade para a apoiar em tudo o que seja necessário. ------------------------------------ Senhora Vereadora Hélia Félix – Disse ter recebido um conjunto de ofícios da Junta
de Freguesia de Vaqueiros, dirigidos ao senhor Presidente, alertando para várias
questões,

designadamente atraso no pagamento

de

duodécimos

e,

também,

incumprimento do protocolo de delegação de competências no que se refere à
transferência de verbas. -------------------------------------------------------------------------------- Outro dos problemas levantados pela Junta de Freguesia de Vaqueiros diz respeito à
Ponte do Moseiro, pelo que gostaria de saber qual o ponto de situação deste assunto. ------- Chamou ainda a atenção para o problema do cemitério que é comum ao de muitas
freguesias e que urge resolver. ------------------------------------------------------------------------ Senhora Vereadora Luísa Mesquita – Um – Disse pretender colocar duas questões
que não podem ser ignoradas e para as quais urge tomar medidas. ------------------------------ Uma dessas questões prende-se com a saúde no concelho de Santarém. ------------------- Lembrou ter sido decidido pelo Executivo, contactar os deputados do Distrito de
Santarém com o objectivo de os sensibilizar para a necessidade de construção de um
centro de saúde de raiz na cidade de Santarém e também da extensão de São Nicolau, em
São Domingos, assim como sensibilizar a Tutela. ------------------------------------------------- Em seu entender Santarém tem vindo a perder força não só na área da saúde mas em
todas as áreas. Considerou haver uma clara discriminação negativa de Santarém face a
outros concelhos do distrito.--------------------------------------------------------------------------- A este propósito referiu que Santarém não tem um Centro de Saúde de raiz apesar de
ser uma prioridade, mas que, por decisão política, não se constrói. ----------------------------- Disse ter efectuado visitas a várias instalações no Distrito de Santarém e ter mantido
várias reuniões no concelho de Santarém, não havendo uma única entidade que não
confirme que a construção do Centro de Saúde em Santarém é uma necessidade, porque
somos a única capital de Distrito que tem um hospital de referência em Santarém para
responder não só à capital de Distrito mas a todo o Sul do Distrito, enquanto por razões
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de natureza eleitoral o norte do Distrito teve três hospitais. -------------------------------------- Salientou também o facto do Hospital de Santarém ter o mesmo número de utentes
que os outros três em conjunto e que são o de Torres Novas, Abrantes e Tomar. ------------- Referiu o facto de haver em Santarém uma Escola Superior de Enfermagem que tem
actualmente o quádruplo dos alunos que tinha quando abriu e que necessita de local onde
os alunos possam estagiar, sem terem que se deslocar para o sul ou para o Norte, sendo
crucial uma infraestrutura em condições para o efeito. -------------------------------------------- Entretanto, foi elaborado um estudo que indica o Centro de Saúde de Santarém como
um dos piores do País.---------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou o facto de estar a ser equacionada a hipótese de encerrar algumas
extensões do concelho de Santarém, o que significa que o Centro de Saúde vai ser mais
uma vez sobrecarregado. Por outro lado, na perspectiva do Governo, quem vai resolver o
problema é a Autarquia que terá que arranjar transportes adequados.--------------------------- Considerou um vexame que, reconhecendo-se como prioridade a construção do
Centro de Saúde, não haja vontade política para o concretizar. ---------------------------------- Entendeu que o Executivo Municipal em conjunto se deveria deslocar a Lisboa,
reunir com o senhor Ministro da Saúde a construção do Centro de Saúde, exigindo a
curto prazo dado tratar-se de uma prioridade.------------------------------------------------------- Dois – Chamou também a atenção para a situação do Tribunal Administrativo de
Santarém. Considerou esta questão outro vexame porque dispõe de um estudo que
propõe claramente que seja Santarém e não Leiria e o senhor Ministro em resposta ao
seu requerimento informa que as cidades estavam em situação similar e que optou por
Leiria porque Santarém não disponibilizou instalações.------------------------------------------- Perguntou ao senhor Presidente se disponibilizou ou não instalações ou se foi
contactado para tal. ------------------------------------------------------------------------------------- Três – Referiu o facto de existirem dificuldades financeiras como é do conhecimento
geral. Discordou, todavia que, face às dificuldades financeiras os penalizados sejam
sempre os mesmos em termos de contenção financeira, ou seja, há dificuldades mas
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avança-se com obras em determinados concelhos, enquanto em Santarém não se avança
minimamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- A este propósito aludiu a diversos projectos no âmbito do Plano Rodoviário
Nacional, que constituem prioridades mas que não se prevê para quando a sua realização
e que já há anos que se aguardam, como é o caso da variante à Portela das Padeiras.-------- Senhor Vereador José Marcelino - Um – Chamou a atenção para um problema que
se verificou numa suinicultura, em Alcanhões, onde rebentou uma caixa de passagem de
água entre as várias lagoas, verificando-se o derrame de dejectos, felizmente sem atingir
o furo de captação de água para a população de Alcanhões.-------------------------------------- Referiu terem-se deslocado ao local responsáveis dos Serviços Municipalizados de
Santarém, do Serviço de Protecção à Natureza e Ambiente, a Guarda Nacional
Republicana, a Delegação de Saúde e, embora tivesse sido contactado, o médico
veterinário da Câmara não pode comparecer ou nem sequer se dignou dizer porque é que
não comparecia ou porque é que não foi. ------------------------------------------------------------ Referiu que naquela suinicultura se está a proceder à destruição de reses mortas com
produtos específicos e, depois, estes resíduos são depositados nas lagoas. Acrescentou
que foi detectado que as lagoas não têm sido objecto de tratamento, pelo que poderá
surgir algum problema mais grave. ------------------------------------------------------------------- Sugeriu que o veterinário municipal também se inteire da situação para evitar algum
problema mais grave tomando as necessárias medidas. ------------------------------------------- Na sequência da intervenção do senhor Vereador Soares Cruz, o senhor Presidente
referiu ter presidido ao Júri do Concurso, considerando as felicitações legítimas, todavia
poderá não resolver todos os problemas face às dificuldades financeiras, mas,
certamente, irá melhorar a situação da Câmara. ---------------------------------------------------- Relativamente às questões levantadas pela senhora Vereadora Hélia Félix, referiu
que, ao contrário do que aconteceu noutros Municípios, a Câmara Municipal de
Santarém não abdicou de manter transferências financeiras para as Juntas de Freguesias,
muito embora algumas vezes com alguns atrasos. Todavia essas transferências não
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deverão corresponder a despesas correntes, nomeadamente com pessoal.---------------------- Os protocolos foram assinados recentemente e irão produzir efeitos financeiros
dentro das possibilidades. ------------------------------------------------------------------------------ Os cemitérios são responsabilidade das Juntas de Freguesia, tendo a Câmara
atribuído montantes financeiros de acordo com critérios previamente estabelecidos. Os
montantes serão transferidos de acordo com o desenvolvimento das obras.-------------------- Relativamente à Ponte do Moseiro informou que não está no horizonte da Câmara,
neste momento, qualquer intervenção na Ponte, podendo vir a ser equacionada alguma
verba se surgirem alterações no processo, designadamente acordo entre as Associações
de Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Estrada do Moseiro está concluída. ----------------------------------------------------------- A propósito da intervenção da senhora Vereadora Luísa Mesquita, lembrou que,
desde o início do mandato, relativamente à saúde, tem vindo a insistir no sentido da
resolução do assunto. Para além de reclamar junto da Administração Regional de Saúde,
foi recebido pelo actual Ministro da Saúde dando-lhe nota das preocupações pela falta de
investimento no concelho de Santarém. Foi dito pelo senhor Ministro da Saúde que
quem tratava das prioridades para o investimento na saúde eram as respectivas
Administrações Regionais de Saúde, o que se estranhou profundamente, até porque
naquela estrutura existiam elementos de Santarém que à partida considerávamos
entusiastas desta iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------- Como não se verificou qualquer evolução neste assunto, já solicitou nova audiência
ao senhor Ministro da Saúde. Para além disso, oficiou à Administração Regional de
Saúde lembrando que a cedência do terreno para a construção da extensão de saúde de
São Nicolau foi feita em mil novecentos e noventa e nove, celebrando-se a respectiva
escritura em dois mil e um que dava um prazo de três anos para o início das obras, que
entretanto terminou, devendo ser accionada a cláusula de reversão. ---------------------------- Neste momento está a aguardar a marcação da reunião com o senhor Ministro da
Saúde e a aguardar a resposta relativamente à extensão de São Nicolau. ---------------------
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--- Considerou inaceitável a discriminação que se vem verificando.---------------------------- Relativamente à questão do Tribunal Administrativo informou ter recebido o
requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao qual respondeu
não ser verdade que a Câmara Municipal de Santarém tenha sido contactada pelo
Ministério da Justiça a solicitar disponibilização seja do que for. ------------------------------- Em sua opinião foi claramente uma opção política, beneficiar uma cidade em
detrimento de outra cidade, contrariando o próprio estudo.--------------------------------------- Relativamente ao Plano Rodoviário Nacional, disse ter tido ocasião, desde que é
Presidente, de chamar a atenção do Director de Estradas, do ex-Presidente do Instituto
de Estradas de Portugal, do actual Presidente do Instituto de Estradas de Portugal, do ex-Ministro das Obras Públicas e do actual Ministro das Obras Públicas para a falta de
planeamento evidente relativamente às obras no concelho de Santarém, nomeadamente
as que se referem às variantes. A este propósito, elencou alguns problemas mais graves
em termos de estradas: ---------------------------------------------------------------------------------- - Ligação Santarém/Alcanede, a chamada Estrada Nacional trezentos e sessenta e
dois – não tem, nem do ponto de vista orçamental, nem do ponto de vista de estudo,
qualquer alternativa, o que é inadmissível. Disse ter chamado a atenção do senhor
Primeiro Ministro, por ocasião das Comemorações do Vinte e Cinco de Abril, que ficou
sensibilizado para o problema. Nesta sequência o senhor Presidente disse já ter oficiado
novamente ao Presidente ao Presidente do Instituto de Estradas de Portugal. --------------- -- - Variante à Estrada Nacional número três – estava prevista a construção entre o
Cartaxo e Santarém e foi priorizada pelo Instituto de Estradas de Portugal o troço entre o
Cartaxo e o Vale de Santarém, o que não se compreende face à saída da auto-estrada
junto ao nó do Cartaxo, o que irá implicar um aumento de tráfego para Almoster, Póvoa
da Isenta e Vale de Santarém, pelo que se tivesse que ser estabelecida alguma prioridade
seria entre o Vale de Santarém e Santarém. ------------------------------------------------------- -- - Variante à Portela - referiu que desde que o Executivo tomou posse que ouve dizer
que o projecto está a avançar, todavia, a última informação credível de que dispõe aponta
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para dois mil e sete o eventual início das obras. ---------------------------------------------------- Sobre estes problemas disse já ter solicitado reuniões aos Grupos Parlamentares.-------- Analisou, ainda, de forma aprofundada e exaustiva os problemas relativos à rede
viária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Aludiu também, ao problema da auto escada para os Bombeiros Municipais,
recordando que em dois mil e um foi assinado um protocolo que previa a transferência
de oitenta por cento do valor deste equipamento e até à data ainda não foi cumprido, o
que não é aceitável. ------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Joaquim Neto – Um – Deu conhecimento das decisões tomadas
sobre processos de obras no período de quatro a dezassete do corrente mês e constantes
dos Editais números setenta e cinco e setenta e seis/dois mil e quatro. ------------------------- Dois – Referiu que irá avaliar a situação da suinicultura em Alcanhões. ------------------- Três – Informou que no âmbito do Euro dois mil e quatro, no dia vinte de Junho e um
de Julho serão colocados écrans gigantes no Campo Infante da Câmara e Largo Sá da
Bandeira, bem como a realização de espectáculos.------------------------------------------------- Senhor Vereador Manuel Afonso – Aludiu aos acessos a Santarém que se
encontram em más condições, nomeadamente as estradas nacionais três e cento e
catorze, pelo que irá contactar a Direcção de Estradas para proceder à necessária
limpeza.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que na Rua Trinta e Um de Janeiro foi objecto de uma intervenção de
saneamento, tendo a Direcção de Estradas manifestado disponibilidade para a sua
desclassificação, mas depois, quando se fala em intervenções referem não haver verbas. --- Considerou que devia haver uma articulação com a Direcção de Estradas, no sentido
de que sejam executadas algumas obras de conservação. ----------------------------------------- Senhora Vereadora Idália Moniz – Um – Felicitou a Escola de Música de Santarém
que se deslocou a Targoviste, na Roménia, e tendo recebido prémios e menções honrosas
pela sua participação. ----------------------------------------------------------------------------------- Dois – Dia três de Maio – Acompanhou a visita da Comissão Parlamentar de Saúde e
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dos deputados eleitos por Santarém ao Centro de Saúde de Santarém. ------------------------- Três – Dia quatro de Maio – Reuniu com a Presidente da Fundação Humberto
Delgado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Reuniu com o Dr. Hélio Santos. ------------------------------------------------------ Cinco – Dia cinco de Maio – Esteve presente na cerimónia de inauguração do
pavilhão desportivo da Escola do Ensino Básico dos Segundo e Terceiro Ciclos Dom
João II.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Seis – Dia seis de Maio – Participou nos trabalhos do V Congresso da Associação
Nacional de Regiões de Turismo.--------------------------------------------------------------------- Sete – Dia sete de Maio – Participou nos trabalhos do V Congresso da Associação
Nacional de Regiões de Turismo.--------------------------------------------------------------------- Oito – Reuniu com o Presidente do Centro de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo. ------------------------------------------------------------------ Nove – Dia oito de Maio – Assistiu ao encontro/debate sobre “As Eleições Europeias
– Um Exercício de Democracia”, organizado pela Casa da Europa do Ribatejo e pela
Fundação Passos-Canavarro, que se realizou no Círculo Cultural Scalabitano. --------------- Dez – Dia dez de Maio – Recebeu em audiência a funcionária da Biblioteca
Municipal, Dora César. -------------------------------------------------------------------------------- Onze – Recebeu em audiência o senhor Dr. João Braancamp Freire. ----------------------- Doze – Recebeu em audiência o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de
Figueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Treze – Dia onze de Maio – Reuniu com os parceiros do Plano Municipal de
Prevenção Primária da Toxicodependência.--------------------------------------------------------- Catorze – Dia doze de Maio – Participou na reunião da Rede de Teatros Municipais
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo. ---- Quinze – Dia treze de Maio – Reuniu com Conselheira de Cultura da Embaixada de
Espanha e com o Presidente do Instituto Cervantes. ----------------------------------------------- Dezasseis – Reuniu, em conjunto com o senhor Presidente, com as associações
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culturais do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- Dezassete – Dia catorze de Maio – Acompanhou os senhores Deputados do Partido
Socialista em reuniões no Hospital Distrital de Santarém e na Sub-Região de Saúde de
Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dezoito – Dia quinze de Maio – Esteve presente nas actividades de animação,
realizadas no Centro Histórico de Santarém e no Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas, integradas nas comemorações do Décimo Aniversário do Ano
Internacional da Família. ------------------------------------------------------------------------------- Dezanove – Esteve presente na Exposição de trabalhos na Sede da Associação
Cultural e Recreativa da Aldeia da Ribeira. --------------------------------------------------------- Verificou-se ainda uma ampla troca de impressões, sobre diversas questões
relacionadas com as estradas, ambiente e saúde, bem como sobre a actuação do Governo
neste âmbito, tendo sido tecidos comentários pelos senhores Presidente, Vereadores
Idália Moniz, Hélia Félix, José Andrade e Luísa Mesquita. -------------------------------------- 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 ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO DUARTE, residente na Rua Alexandre
Herculano, número cinco, freguesia de Salvador, nesta Cidade, apresentando projecto de
arquitectura para remodelação de um edifício residencial, sito na Rua Alexandre
Herculano, número quarenta e cinco, freguesia da sua residência.------------------------------- A Divisão de Núcleos Históricos, prestou a seguinte informação: -------------------------- “Da análise do processo em epígrafe verifica-se que já foram anexos os devidos
pareceres das Entidades consultadas, nomeadamente do IPPAR - Instituto Português do
Património Arquitectónico, da Direcção Geral de Turismo, Junta de Freguesia de
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Salvador e Delegação de Saúde de Santarém, em função dos elementos rectificados
apresentados.--------------------------------------------------------------------------------------------- Todos os pareceres apontam no sentido favorável, embora com algumas
recomendações que incidem em especial no novo piso em cave para serviços do pessoal,
sobre questões de funcionamento deste espaço no âmbito da salubridade e equipamento a
prever. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Deste modo e face ao exposto julga-se que poderão estar reunidas condições para o
deferimento do projecto de arquitectura de alterações em apreço. ------------------------------- Julga-se ainda ser de dar conhecimento ao requerente dos ofícios do IPPAR Instituto Português do Património Arquitectónico, Direcção Geral de Turismo e
Delegação de Saúde de Santarém para cumprimento em obra do indicado por aquelas
entidades, a aferir na vistoria final de conclusão de obras para emissão da licença de
utilização respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------- Esta licença também só será emitida após a confirmação oficial pelo Serviço
Nacional de Bombeiros da conformidade da instalação em obra, com o projecto de
segurança contra incêndios aprovado.---------------------------------------------------------------- A contenção periférica para a escavação da cave e o acompanhamento arqueológico
nesta fase deverão ser acautelados tendo em conta a sensibilidade do local.” ----------------- A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em causa,
em face do parecer atrás transcrito e suas condições, devendo no entanto ser
apresentados os projectos de especialidades, no prazo de cento e oitenta dias. ---------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e José Marcelino. ------------------------------------------- De ANTÓNIO MADEIRA BRANCO E OUTRO, residente na Rua Guilherme de
Azevedo, número quatro, nesta Cidade, solicitando aprovação do projecto de
arquitectura para legalização/ alteração de um edifício destinado a comércio e serviços,
sito na Rua da sua residência. (Zona Especial de Protecção de um Imóvel em Vias de
Classificação – Café Central).-----------------------------------------------------------------------
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--- Pela Divisão de Núcleos Históricos, foi informado o seguinte: ------------------------------ “As peças desenhadas agora apresentadas apenas reformulam a compartimentação
interior nalgumas lojas do piso térreo, mantendo-se todas as características do edifício
anteriormente aprovadas. Este novo layout poderá possibilitar uma melhor fluidez nas
acessibilidades

e

circulações

no interior dos espaços,

ficando garantido a

individualização dos mesmos. Julga-se que estão cumpridas todas as solicitações nesta
fase de análise do projecto incluindo as condições referidas pelo IPPAR - Instituto
Português do Património Arquitectónico, pelo que se julga que a pretensão poderá ser
deferida. Os projectos de especialidades elegíveis nomeadamente projecto de
estabilidade, projecto de rede de águas, projecto de rede de esgotos, projecto electrónico
e projecto de segurança contra incêndios para licenciamento no Serviço Nacional de
Bombeiros, deverão ser oportunamente solicitados ao requerente.” ----------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em causa,
de acordo com o parecer da Divisão de Núcleos Históricos, atrás transcrito, devendo o
requerente apresentar os projectos de especialidades, no prazo de cento e oitenta dias.------ Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e José Marcelino. ------------------------------------------- De IGAMPE – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA, com sede na Rua
Conde Sabugosa, número catorze, primeiro, Município de Lisboa, solicitando aprovação
final do projecto para remodelação de um edifício sito na Travessa do Fróis, número sete
a onze e onze A, freguesia de Salvador, nesta Cidade. (Zona Especial de Protecção de
um Imóvel em Vias de Classificação – Café Central e Solar Sousa Coutinho - em Vias –
VC). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O projecto de arquitectura foi aprovado em reunião de vinte e um de Abril do ano
findo em face dos pareceres técnicos, tendo os projectos de especialidades sido entregues
e emitido parecer favorável dos Serviços Municipalizados de Santarém, encontra-se o
processo em condições de merecer a aprovação final. -------------------------------------------
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--- Em face do acima exposto, a Câmara deliberou por unanimidade, deferir a aprovação
final do projecto em causa, emitindo-se posteriormente o respectivo alvará de
construção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e José Marcelino. ------------------------------------------- De JACINTA LUISA NUNES CORDEIRO, residente na Rua Passos Manuel,
número nove – rés-do-chão esquerdo, freguesia de Marvila, nesta Cidade, solicitando
para o processo de obras número quatrocentos e dois/dois mil e dois, referente à
remodelação e ampliação de um edifício destinada a habitação unifamiliar, sito na Rua
Elias Garcia, números doze e dezasseis e Beco Elias Garcia, número cinco, freguesia de
São Nicolau, também nesta Cidade (Zona de Protecção das Muralhas de Santarém), o
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Um - Alteração ao projecto de arquitectura inicial--------------------------------------------- Dois – Isenção do pagamento de taxas relativas ao alvará de construção e ocupação
da via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto um foi emitida pela Divisão de Núcleos Históricos a seguinte
informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------- “Apresenta a requerente alteração ao projecto aprovado, pretendendo alargar a
abertura do muro existente no Beco Elias Garcia, para que a viatura própria possa
estacionar no interior do edifício, no logradouro. -------------------------------------------------- Afirma existir dificuldade de estacionamento na Rua e na envolvente e que a viatura
estacionada no interior do edifício resolveria o seu problema de estacionamento. ------------ Em visita ao local e confrontado com a alteração proposta sou de parecer que a
mesma é possível, possibilitando o estacionamento no interior e contribuindo para que o
problema de estacionamento seja colmatado.”------------------------------------------------------ Quanto ao ponto dois a Chefe de Divisão Administrativa de apoio ao Departamento
de Gestão Urbanística e Ambiente, informou o seguinte: ---------------------------------------
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--- “Relativamente ao pedido apresentado pela senhora Jacinta Luísa Nunes Cordeiro,
venho informar V. Ex.ª que foram efectivamente cobradas as taxas a que o requerente
alude, no valor total de seiscentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos. ----------------- De acordo com a deliberação desta Câmara Municipal de trinta de Setembro de mil
novecentos e noventa e um, aprovada na Assembleia Municipal de vinte e dois de
Novembro de mil novecentos e noventa e um, têm sido isentas de pagamento de taxas,
algumas licenças de obras efectuadas na Zona Histórica. ----------------------------------------- Assim e de acordo com situações idênticas aprovadas em reunião camarária de dois
de Dezembro de dois mil e dois, e conforme parecer do Consultor Jurídico, sugiro a
V. Exa. que a importância em causa seja restituída à requerente.”------------------------------ Após uma troca de impressões, a Câmara deliberou por unanimidade, o seguinte: ------ Um – Aprovar o projecto de alterações, em face da informação da Divisão de
Núcleos Históricos; ------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Isentar de taxa a ocupação da via pública e restituição do valor da licença de
obras já paga. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Marcelino, não participou na discussão e votação deste
assunto, por ser familiar da requerente. -------------------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------- B) INFORMAÇÕES PRÉVIAS ---------------------------------------------------------------- VIABILIDADES SUSCEPTÍVEIS DE DEFERIMENTO, NAS CONDIÇÕES
EXPRESSAS NOS RESPECTIVOS PARECERES TÉCNICOS---------------------------- De LUÍS MANUEL ALVES ORTIGA, residente na Rua do Brejo, lote dezassete,
Portela das Padeiras, freguesia de Salvador, nesta Cidade, solicitando informação prévia
para construção de um anexo, no local da sua residência.----------------------------------------- A Divisão Gestão Urbanística, emitiu a seguinte informação: ------------------------------- “Em resposta ao pedido do requerente e após consulta dos elementos disponíveis,
relativos ao loteamento em nome de José Manuel Patrício da Silva e Outra, localizado na
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Portela das Padeiras, Santarém, correspondente ao alvará número três/oitenta e seis,
confirma-se que só está autorizada a construção de anexos com um piso área máxima
até quarenta metros quadrados de área coberta. ---------------------------------------------------- Para o espaço restante, referido pelo requerente apenas se autoriza a construção de
elemento estrutural decorativo designado normalmente de pérgula.” --------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, informar o requerente que a sua pretensão é
viável, desde que sejam cumpridas as condições técnicas atrás transcritas. -------------------- Não se encontravam presentes na sala, durante a apreciação e votação deste assunto,
os senhores Vereadores Soares Cruz e José Marcelino. ------------------------------------------- C) LOTEAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------- De JÚLIO RAFAEL DE SOUSA DUARTE, residente na Quinta do Mergulhão,
freguesia de São Nicolau, nesta Cidade, apresentando estudo de loteamento para uma
propriedade sita no local da sua residência. --------------------------------------------------------- Pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi emitido o
seguinte parecer: ---------------------------------------------------------------------------------------- “De acordo com o parecer do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, e uma vez
que foi apresentado o relatório de dados acústicos, cuja conclusão é favorável, não tendo
sido apresentadas quaisquer reclamações ou sugestões no período de discussão pública,
estão reunidas as condições para se submeter o projecto de loteamento à aprovação da
Câmara Municipal nas condições referidas pelo Divisão Gestão Urbanística,
Departamento de Obras Municipais e Gabinete de Protecção Civil (constantes do
processo).” ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o presente estudo, de acordo com os
pareceres técnicos emitidos e suas condições, devendo ser apresentados 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 Soares Cruz e José Marcelino. ------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES-----------------------------------
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--- ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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: ---------------------------------------------------------------- No Orçamento – número seis, que totalizou tanto nos REFORÇOS como nas
ANULAÇÕES a importância de seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e dezassete
euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- No Plano Plurianual de Investimentos – número seis, a dotação total, nas Funções
Sociais e Funções Económicas importa no valor global de quatro milhões quatrocentos e
trinta e três mil cento e quarenta e nove 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 maioria, com abstenções dos senhores Vereadores Luísa
Mesquita e José Marcelino, votos contra dos senhores Vereadores Hélia Félix e José
Andrade e votos a favor do PS - Partido Socialista, ratificar os despachos do senhor
Presidente de treze de Maio, 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. --------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – PROPOSTA DE ZONAMENTO
PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – A Câmara deliberou, por unanimidade,
retirar o assunto da presente reunião, a fim de permitir a análise mais aprofundada pelo
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Não se encontrava presente na sala o senhor Vereador Soares Cruz.
--- PREÇO DE VENDA DE LOTES INDUSTRIAIS NA QUINTA DO MOCHO,
VÁRZEA – Pela Comissão de Avaliação do Património Imobiliário Municipal, foi
presente a informação número três, de vinte e cinco de Fevereiro último, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Na sequência de solicitação verbal do Director do Departamento Administrativo e
Financeiro e de acordo com o artigo terceiro, do Regulamento Municipal de Atribuição
de Lotes Industriais, publicado na II Série do Diário da República número um, de dois
de Janeiro de mil novecentos e noventa e oito, esta Comissão propõe, para o ano de dois
mil e quatro, que sejam praticados os seguintes valores, tendo em conta os aprovados
para o ano de dois mil e três, acrescidos de cinco por cento. ------------------------------------ Para o preço de venda em regime de propriedade plena dos lotes já alienados em
direito de superfície, em euros, vinte e quatro euros e quinze cêntimos/metro quadrado;--- Para o preço base de licitação em hasta pública, referente à venda em regime de
direito de superfície dos lotes, em euros, vinte e nove euros e quarenta cêntimos/metro
quadrado.”----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com abstenções da Coligação Democrática
Unitária, concordar com a proposta de preços de venda de lotes industriais situados na
Quinta do Mocho, freguesia da Várzea, preconizada na informação da Comissão de
Avaliação do Património Imobiliário Municipal, atrás transcrita. ------------------------------ Não se encontrava presente na sala o senhor Vereador Soares Cruz. ---------------------- CONSTRUÇÃO DO ACESSO SUL À CIDADE 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 um, 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,
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pelo que se propõe a adjudicação daquela empreitada à firma CONSTRUTORA DO
LENA, SA, pela importância de um milhão setecentos e quarenta e dois mil novecentos
e dois euros e cinquenta cêntimos, mais IVA, com um prazo de execução de cento e
oitenta dias, uma vez que foram cumpridas todas as formalidades.” --------------------------- Foi também presente uma informação prestada pelo Departamento de Obras
Municipais, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------- “Dado que o processo administrativo demorará algum tempo, até porque o contrato
carece de visto do Tribunal de Contas e atendendo a que o prazo da obra é de cento e
oitenta dias somos a admitir que a empreitada produzirá efeitos financeiros significativos
em dois mil e cinco, julgando-se portanto que o valor (cabimentado) se enquadrará nos
trabalhos a realizar em dois mil e quatro.” --------------------------------------------------------- A Câmara tomando conhecimento deliberou, por unanimidade: ---------------------------- Primeiro – Adjudicar a empreitada à Firma Construtora do Lena, Sociedade
Anónima, pelo montante de um milhão setecentos e quarenta e dois mil novecentos e
dois euros e cinquenta cêntimos, acrescido de IVA, devendo celebrar-se o respectivo
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo – Conceder poderes ao senhor Presidente para aprovação da minuta e
assinatura do contrato.--------------------------------------------------------------------------------- Terceiro – Concordar com a repartição de encargos sugerida pelo Departamento de
Obras Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------- Quarto – Declarar de utilidade pública a construção do acesso sul à cidade de
Santarém. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DO CONCURSO INTERNO GERAL PARA
PROVIMENTO DE UM LUGAR DE CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA
– De harmonia com o disposto no artigo trinta e nove, do Decreto-Lei número duzentos
e quatro/noventa e oito, de onze de Julho, foi presente para efeitos de homologação a
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acta do júri do concurso interno geral para provimento de um lugar de Chefe de Divisão
Administrativa, aberto por despacho de vinte e oito de Novembro de dois mil e três e
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República número cinco, III Série, de
sete de Janeiro de dois mil e quatro.----------------------------------------------------------------- A Câmara, deliberou, por maioria, com abstenções dos senhores Vereadores da
Coligação Democrática Unitária, homologar a referida acta, concordando com a
classificação final e ordenamento dos candidatos. ------------------------------------------------ O senhor Presidente não participou na apreciação e votação deste assunto, em virtude
de ter presidido ao júri do respectivo concurso. --------------------------------------------------- Não se encontrava presente na sala, durante a apreciação e votação deste assunto, o
senhor Vereador Soares Cruz.------------------------------------------------------------------------ A senhora Vereadora Luísa Mesquita, apresentou a seguinte Declaração de Voto:
--- “A nossa abstenção, não se prende com qualquer desconfiança face ao processo
metodológico e estrutural do concurso. Não se prende com nenhuma valorização ou
desvalorização dos técnicos em questão e nenhuma leitura da qualificação apresentada.
Prende-se exclusivamente com uma questão de seriedade da nossa parte, como é óbvio,
de não conhecendo suficientemente o processo e havendo elementos de natureza muito
subjectiva, não querermos participar, exclusivamente por esta razão e não outra.” ---------- GUIA DE DÉBITO – ANULAÇÃO – Pela Repartição de Receitas e Contencioso
foi presente a informação número trinta e três, de vinte e sete do mês findo, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Em Abril do ano findo, foi autorizada a exploração do quiosque sito no Largo
Cândido dos Reis, a Maria Adelaide Vigário Pires Ferreira Pacheco, dado que a hasta
pública para o efeito, tinha ficado deserta e existir informação de um projecto de
alteração de toda a zona envolvente, que teria início a curto prazo. ---------------------------- Posteriormente, verificou-se não ter sido dado início à actividade por parte da
requerente. Dado existir um débito ao tesoureiro, no valor de sessenta e cinco euros e
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sessenta e seis cêntimos, correspondente ao mês de Junho de dois mil e três, proponho a
V. Exª. a anulação do mesmo, bem como do respectivo processo de execução fiscal.” ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a anulação do débito no
montante de sessenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos, bem como do respectivo
processo de execução fiscal. -------------------------------------------------------------------------- TRANSPORTES

ESCOLARES

–

AGRUPAMENTO

VERTICAL

DE

ESCOLAS DE ALCANEDE – UM – Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de
Alcanede, remetendo uma carta do Jardim de Infância de Alcanede onde é solicitado
transporte para a aluna Maria Montês Alves, residente em Aldeia do Além. A Junta de
Freguesia disponibiliza-se para efectuar o transporte caso a Câmara Municipal de
Santarém assuma o encargo. A Junta de Freguesia disponibiliza-se para efectuar o
transporte caso a Câmara Municipal de Santarém assuma o encargo.-------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Alcanede
apoio no montante global de cento e trinta e dois euros e sessenta cêntimos, para
comparticipação no transporte de Mariana Montês Alves.--------------------------------------- DOIS – Pela mesma Junta de Freguesia foi presente um ofício, remetendo uma carta
do Jardim de Infância de Alcanede, onde é solicitado transporte para o aluno Bruno
Miguel Jacinto Pereira, residente em Alqueidão do Mato. --------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Alcanede,
apoio no montante de quatrocentos e setenta e um euros e vinte e quatro cêntimos, para
comparticipação no transporte de Bruno Miguel Jacinto Pereira. ------------------------------- CASA DO BENFICA DE SANTARÉM - UM – Apoio ao “Torneio de Judo
Nuno Delgado” – Pelo Secretário do Vereador do Desporto, foi presente a informação
número quarenta, de treze do mês findo, do seguinte teor:--------------------------------------- “Anualmente a Casa do Benfica de Santarém organiza um torneio de Judo, no qual
participam os melhores atletas nacionais e alguns de Espanha, promovendo assim uma
competição de elevado nível, homenageando o atleta olímpico Nuno Delgado, formado
neste clube.--------------------------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara Municipal desde sempre apoia a realização deste torneio, visto que os
Judocas da Casa do Benfica de Santarém são dos melhores atletas nacionais,
reconhecendo o Município todo o trabalho desenvolvido pelos seus técnicos, praticantes
e directores seccionistas. ------------------------------------------------------------------------------ A edição de dois mil e quatro está agendada para o próximo dia dezasseis de Maio,
prevendo-se a participação de cento e cinquenta Judocas em representação de quinze
clubes, da categoria de esperanças, pelo que e conforme ofício que se anexa a direcção
da Casa do Benfica solicita o seguinte apoio da Câmara Municipal: --------------------------- Um – Cedência do Pavilhão Desportivo e área de tapetes da Sala Polivalente; ---------- Dois – Aparelhagem sonora; --------------------------------------------------------------------- Três – Mesas e cadeiras de apoio à organização; --------------------------------------------- Quatro – Autorização para explorarem o Bar; ------------------------------------------------- Cinco – Podium e flores em vasos para colocar junto a este; ------------------------------- Seis – Viatura para transporte de áreas de tapetes de Rio Maior para Santarém e
regresso; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sete – Oferta de quinze troféus para as equipas participantes; ------------------------------ Oito – Medalhas ou outras ofertas para entregar aos cento e cinquenta Judocas; -------- Nove – Comparticipação financeira no valor de mil euros para auxiliar nas despesas
com a arbitragem. -------------------------------------------------------------------------------------- Neste sentido cumpre-me informar o seguinte:------------------------------------------------ Relativamente aos pontos um, dois, três, quatro, cinco e seis sendo de natureza
logística não têm custos substancialmente consideráveis sendo possível a exemplo dos
anos anteriores assegurar os apoios;----------------------------------------------------------------- Nos anos anteriores ofereceram-se troféus em louça, potes de Tremês, que a fábrica
de faianças de Vale do Prado tem elaborado, exclusivamente para o Município de
Santarém com a gravação do torneio, estimando-se os custos em seiscentos euros; -------
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--- As lembranças para os cento e cinquenta participantes, poderão ser difíceis de ceder
visto ser um número muito elevado e com custos na ordem dos quatrocentos e cinquenta
euros, mesmo optando-se pela aquisição das medalhas mais baratas; -------------------------- No ano anterior foi atribuída uma comparticipação financeira no valor de novecentos
euros e também foi servida uma refeição aos participantes no refeitório do Centro de
Apoio Social, cujos custos ascenderam a mais de mil e quinhentos euros. -------------------- Atendendo ao exposto coloco à superior consideração de V. Ex.ª com parecer
favorável à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de mil euros bem
como a oferta dos quinze troféus para as equipas e todo o apoio logístico, devendo a
exemplo dos anos anteriores o serviço de desporto do Departamento de Assuntos
Culturais e Sociais coordenar esta actividade.” ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de mil euros
à Casa do Benfica de Santarém, bem como o apoio logístico.----------------------------------- DOIS – Atribuição de prémio em reconhecimento do valor e mérito do êxito
desportivo – Pelo Secretário do Vereador do Desporto, foi presente a informação
número quarenta e um, de treze do mês findo, que a seguir se transcreve: -------------------- “No programa de apoios ao Associativismo Desportivo da Câmara Municipal, consta
o sub-programa de atribuição de prémios em reconhecimento do valor e mérito dos
êxitos desportivos que visa a atribuição de uma comparticipação financeira aos clubes
desportivos cujos praticantes obtenham resultados de relevo em provas nacionais do
sector federado.----------------------------------------------------------------------------------------- Ao abrigo deste sub-programa vem a direcção da Casa do Benfica de Santarém
apresentar a sua candidatura ao mesmo, visto que o seu atleta Augusto Maria Mota
Gomes Henriques Silva, sagrou-se campeão nacional de esperanças no campeonato
realizado no dia vinte e nove de Fevereiro de dois mil e quatro em Rio Maior. -------------- Neste sentido e conforme o estipulado no ponto oito do referido programa, o prémio
a atribuir para modalidades individuais é de mil e quinhentos euros, tendo o atleta feito a
sua formação ao longo dos anos na Casa do Benfica de Santarém. ---------------------------
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--- Atendendo ao exposto e não tendo o montante sido actualizado até esta data,
proponho à superior consideração de V. Exª. a atribuição do prémio supracitado no valor
de mil e quinhentos euros à Casa do Benfica de Santarém.” ------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um prémio no valor de mil e
quinhentos euros.--------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – Candidatura ao Sub-Programa de Apoio à Mobilidade Desportiva –
Pelo Secretário do Vereador do Desporto, foi presente a informação número
cinquenta, de vinte e oito do mês findo, que a seguir se transcreve:---------------------------- “A Casa do Benfica de Santarém, vai participar de um a cinco de Maio de dois mil e
quatro, num Torneio Internacional de Judo que se realiza em Valdemoro – Madrid,
sendo que tradicionalmente participa nesta competição por estabelecerem um protocolo
de cooperação com o clube desta localidade, que também tem participado todos os anos
no torneio internacional de Santarém.--------------------------------------------------------------- Integram a comitiva Scalabitana, seis Judocas, sendo cinco da categoria de
esperanças e um júnior, e um mestre, num total de sete pessoas. ------------------------------- Por este motivo, apresentam uma nova candidatura no âmbito do Sub-Programa de
Apoio à Mobilidade Desportiva.--------------------------------------------------------------------- Neste sentido, cumpre-me informar o seguinte: ----------------------------------------------- Em dois de Novembro de dois mil o executivo municipal aprovou o regulamento do
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, prevendo-se no seu ponto – seis –
Sub-Programa de apoio à mobilidade desportiva, comparticipar as deslocações ao
estrangeiro e regiões autónomas com vista à participação em provas; ------------------------- O tipo de apoio pode ser financeiro, material, logístico e promocional. ------------------- No caso de ser financeiro e para deslocações a Espanha o valor estipulado para dois
mil era, nesse ano de sete mil escudos, per capita. ------------------------------------------------ Assim, após análise do pedido, proponho à superior consideração de V. Ex.ª com
parecer favorável à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de duzentos e
quarenta e cinco euros.”-----------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir comparticipação financeira no
montante de duzentos e quarenta e cinco euros. --------------------------------------------------- MOBILIDADE DESPORTIVA – APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM PARA
PARTICIPAR

NO

CAMPEONATO

MUNDIAL

DE

FUTEBOL

INTER-

UNIVERSITÁRIO – Pelo Secretário do Vereador do Desporto, foi presente a
informação número quarenta e dois, de treze do mês findo, que a seguir se transcreve:----- “Tendo presente o ofício da supracitada Associação bem como o projecto de
participação na competição desportiva universitária citada em epígrafe, e ainda dando
cumprimento ao despacho de V. Ex.ª informo o seguinte: --------------------------------------- No âmbito do Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo,
aprovado em reunião do executivo municipal de dois de Novembro de dois mil, no subprograma de apoio à mobilidade desportiva, que tem por objectivo apoiar a deslocação
ao estrangeiro e regiões autónomas com vista à participação em provas incluídas no
quadro competitivo de federações e organismos internacionais, é previsto comparticipar
financeiramente, material, logística e promocional os clubes ou atletas.----------------------- Ao abrigo deste programa a autarquia apoiou anteriormente a deslocação da equipa
de futebol da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Santarém
a Barcelona em dois mil e dois com uma comparticipação financeira no valor de
quinhentos euros, conforme previsto no quadro orientador do sub-programa. ---------------- Neste sentido a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de
Santarém – Departamento Desportivo, solicita ao município o apoio financeiro para
participar no Campeonato Mundial de Futebol Inter-Universitário de dois mil e quatro a
realizar de doze a quinze de Outubro. --------------------------------------------------------------- Considerando o exposto, bem como após a análise do respectivo projecto e de acordo
com os valores previstos no citado quadro orientador de apoios o limite máximo da
comparticipação financeira para países da União Europeia e do alargamento é de
novecentos euros, não tendo sido esse actualizado. ---------------------------------------------
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--- Assim, proponho à superior consideração de V. Exª., com parecer favorável à
atribuição de comparticipação financeira no valor de mil euros, correspondendo a uma
actualização média anual de dois vírgula cinco por cento, devendo a entidade apresentar
posteriormente a documentação comprovativa da efectiva comparticipação.” ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder apoio no montante de mil euros à
Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Santarém. ----------------- PEDIDO

DE

APOIO

PARA

O

TORNEIO

DE

CHINQUILHO DA

ASSOCIAÇÃO PROGRESSO E RECREIO DO SECORIO – SANTARÉM – Pelo
Secretário do Vereador do Desporto foi presente a informação número cinquenta e
dois, de três do corrente mês, do seguinte teor:---------------------------------------------------- “A Associação Progresso e Recreio do Secorio, é uma das colectividades que
promovem ao longo do ano várias actividades não federadas que envolve a população
local e muitas outras colectividades de natureza idêntica do concelho de Santarém,
organizando igualmente as festas anuais desta localidade, estando empenhados na
edificação do recinto de espectáculos e na construção de um polidesportivo. ---------------- Desde o dia dezanove de Abril até dezanove de Maio do corrente ano está a levar a
efeito um Torneio de Chinquilho, mantendo viva a tradição scalabitana deste jogo
popular e simultaneamente dinamizam o espaço da sua sede procurando com a eventual
receita do bar angariar fundos para as supracitadas obras. --------------------------------------- Em anos anteriores a Câmara Municipal tem apoiado a realização destas actividades
conforme a solicitação de quem as organiza pelo que desde a atribuição de um simples
trofeu até à oferta do jantar de encerramento tem sido a colaboração da autarquia não
estando definido um critério quantificado no plano de apoio ao associativismo
desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto e considerando que estes torneios são organizados regularmente e de
participação popular poderemos de futuro considerar os mesmos como actividades
pontuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Assim e tendo em atenção o interesse nomeadamente concelhio deste jogo proponho
à superior consideração de V. Exª. com parecer favorável a atribuição de
comparticipação financeira, idêntica à anteriormente proposta para outra colectividade,
no valor de quatrocentos euros.” --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Progresso e Recreio do
Secorio, um subsídio no montante de quatrocentos euros. --------------------------------------- RUI MIGUEL BENTO MADEIRA – OFERTA DE UM ALVARÁ DE MIL
NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO/TRINTA E CINCO E DE UMA PLANTA
DE

JOÃO

BENTO

–

CASAIS

DOS

CHÕES

–

MOÇARRIA,

PARA

INTEGRAREM O ARQUIVO DO MUNICÍPIO – Foi presente uma carta de Rui
Miguel Bento Madeira, doando à Câmara Municipal de Santarém, um alvará de mil
novecentos e trinta e quatro-trinta e cinco e uma planta de João Bento, Casais dos Chões,
na freguesia da Moçarria. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos documentos,
agradecendo a gentileza da oferta que muito irá enriquecer o arquivo municipal.------------ ILDEBRANDO CRUZ COELHO – OFERTA DE QUARENTA E NOVE
VOLUMES DE ORIGINAIS SOBRE FILATELIA PARA INTEGRAREM O
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO (BIBLIOTECA) – Pelo Coordenador da
Biblioteca Municipal de Santarém, foi presente a informação número treze, de vinte e
dois de Março último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------ “O senhor Ildebrando Cruz Coelho veio à Biblioteca Municipal oferecer um trabalho
inédito de quarenta e nove volumes cujo temática é a Filatelia. Tendo em conta o valor
da obra foi sugerido que fizesse uma carta ao Senhor Presidente, para que a obra fosse
aceite em sessão de Câmara.-------------------------------------------------------------------------- Assim propõe-se essa aceitação. Não há qualquer custo ou obrigação para a Câmara
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- Não se trata de pedir apoio para a publicação de qualquer volume é uma oferta de
trabalhos pessoais e originais.”---------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta daquela obra que
muito irá enriquecer a Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------ CANDIDATURA

AO

PROGRAMA

SOLARH

–

PROGRAMA

DE

SOLIDARIEDADE E APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO – Na
sequência de um pedido de apoio, no âmbito do SOLARH – Programa de Solidariedade
e Apoio à Recuperação de Habitação, de Júlia Inácio Raimundo, para proceder à
recuperação da sua habitação sita em Gouxerre, na freguesia de Almoster, deste
concelho, foi presente a informação número vinte e quatro, de vinte e dois de Janeiro
último, do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, remetendo o relatório
técnico do estado de conservação do imóvel e estimativa orçamental para execução dos
trabalhos considerados necessários, no montante de doze mil setecentos e setenta euros,
acrescidos de IVA.------------------------------------------------------------------------------------- Refere ainda, a presente informação, que o requerente apresentou um orçamento no
valor de onze mil oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos, acrescido de IVA. -------- A Câmara tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento
apresentado pela requerente, no montante de onze mil oitocentos e doze euros e
cinquenta cêntimos, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – Foram presentes os seguintes
pedidos:-------------------------------------------------------------------------------------------------- UM – De Cláudia Maria Dores Parracho Gonçalves, residente na Praceta
Professor Doutor Francisco da Luz Rebelo Gonçalves, número cinco, terceiro andar,
direito, freguesia de Salvador, nesta Cidade, solicitando autorização para proceder à
venda, em regime de direito de superfície, da fracção “H”, correspondente ao terceiro
andar direito, do prédio sito na Praceta Professor Doutor Francisco da Luz Rebelo
Gonçalves, número cinco, freguesia de Salvador, nesta Cidade.-------------------------------- Solicita ainda certidão em como a Câmara autoriza hipoteca da mesma fracção a
favor da Caixa Geral de Depósitos, Sociedade Anónima, reconhecendo a sua

29

ACTA N.º 012/2004
Reunião de 17 de Maio de 2004

subsistência mesmo em caso de reversão e renunciando ainda ao direito de preferência
na transmissão efectuada, bem como noutras que venham a ocorrer. -------------------------- A Junta de Freguesia de Salvador informou não ter interesse em exercer o direito de
preferência.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar termos da certidão, autorizando a
venda da fracção “H”, correspondente ao terceiro andar direito, do prédio sito na Praceta
Professor Doutor Francisco da Luz Rebelo Gonçalves, número cinco, freguesia de
Salvador, nesta Cidade, não exercendo o direito de preferência e autorizando a
constituição da hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, Sociedade Anónima,
reconhecendo a sua subsistência mesmo em caso de reversão.---------------------------------- DOIS – Na sequência de um pedido de Madalena Baptista Tainha Constantino
Santiago Coelho, foi presente a informação número noventa e cinco, de vinte e três do
mês findo, da Divisão de Núcleos Históricos, do seguinte teor:-------------------------------- “Vem a requerente solicitar se a Câmara pretende exercer o direito de preferência
sobre a aquisição da fracção primeiro direito do edifício localizado na Travessa da Roda,
número quarenta e quatro, em Santarém. ----------------------------------------------------------- Verifica-se que o edifício se encontra incluído na Zona Especial de Protecção a um
Monumento Nacional – Igreja de Santo Estevão. ------------------------------------------------- O valor atribuído à venda é de sessenta e três mil e seiscentos euros. --------------------- Considerando que se trata de uma fracção de uso habitacional em edifício em relativo
bom estado de conservação dever-se-á permitir o funcionamento do mercado
habitacional.--------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo que, em nossa opinião, a Câmara poderá prescindir de exercer o direito de
preferência.” -------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia de Marvila informou não pretender exercer o direito de
preferência.--------------------------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência sobre a
aquisição do primeiro andar direito do prédio sito na Travessa da Roda, número quarenta
e quatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO – PEDIDOS DE PARECER – Foram
presentes ofícios do Instituto de Emprego e Formação profissional, solicitando pareceres
sobre os seguintes projectos de candidatura aos apoios previstos no programa das
Iniciativas Locais de Emprego: ---------------------------------------------------------------------- UM – Projecto apresentado por Carlos Manuel Marques Gameiro, com a
finalidade de abrir um espaço comercial destinado a café/pastelaria, na Rua Pedro de
Santarém, Centro Comercial WShoping, Loja número quarenta e oito, segundo piso, em
Santarém, prevendo a criação de três postos de trabalho. ---------------------------------------- DOIS – Projecto apresentado por Deolinda Maria Soares Azinheira Carreira, com
a finalidade de desenvolver a actividade de Lar de Idosos, apoio a idosos,
acompanhamento e actividades de lazer, na Rua da Guarita, número quatro, na freguesia
de Abitureiras, concelho de Santarém, prevendo a criação de três postos de trabalho. ------ TRÊS – Projecto apresentado por Rita Mafalda Lopes Ferreira Freire, com a
finalidade de desenvolver a actividade de comércio a retalho de peças agrícolas e
industriais, na Avenida António Maria Batista, número quarenta, em Santarém, prevendo
a criação de um posto de trabalho.------------------------------------------------------------------- QUATRO – Projecto apresentado por Isabel Margarida Afonso da Silva Baptista
e Tiago de Castro Martins Romeiras, com a finalidade de desenvolver a actividade de
comércio a retalho, tendo em vista a satisfação de necessidades pré-parto e crianças até
três anos, na Praceta Bento Jesus Caraça, número seis, rés-do-chão esquerdo, em
Santarém, prevendo a criação de um posto de trabalho.------------------------------------------ CINCO – Projecto apresentado por Luís Pedro Coelho Morão Rufino, com a
finalidade de desenvolver a actividade de conservação, restauro e comércio de
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antiguidades e velharias, no Largo de Santa Cruz, número um, rés-do-chão esquerdo, em
Santarém, prevendo a criação de um posto de trabalho. ------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável às candidaturas em
apreço. --------------------------------------------------------------------------------------------------- VISTORIAS – Foram presentes os seguintes pedidos: -------------------------------------- UM – Em continuação do deliberado na reunião do Executivo Municipal, realizada
em vinte e seis de Agosto de dois mil e dois, foi de novo presente o processo em nome
de João Francisco Guedes Saldanha, solicitando vistoria à sua habitação sita na Rua
Dr. José de Almeida, número cinco, quinto andar, esquerdo, freguesia de São Nicolau,
nesta cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- Efectuada nova vistoria, a Comissão de Vistorias concluiu: ------------------------------- “Estiveram presentes na vistoria a proprietária do quinto andar esquerdo, bem como a
proprietária da citada “casa da porteira” a senhora Dona Catarina Isabel Vidal Leiria. ----- A primeira observação teve lugar no quinto andar esquerdo do prédio respectivo, no
qual se observou que a habitação em si apresenta-se, face à sua idade, com sinais
evidentes antigos de falta de manutenção. ---------------------------------------------------------- Estes sinais verificam-se pelo estado das paredes, tectos, caixilhos, etc., que se
apresentam já deteriorados e com necessidade de conservação.--------------------------------- Estas patologias são isentam o provável agravamento das mesmas, face aos trabalhos
realizados no andar superior respectivamente na “casa da porteira”, que poderão em
parte ter contribuído para maior desgaste ou danificação de algumas zonas de paredes ou
de elementos decorativos existentes. ---------------------------------------------------------------- No entanto e na presente vistoria não é possível discriminar em concreto quais os
locais que poderão ter sofrido directamente danos causados pelos trabalhos citados. ------- Pode-se ainda assim observar com alguma dúvida, sinais prováveis de humidades nos
tectos dos compartimentos a tardoz deste apartamento nomeadamente nalgumas zonas
que se localizam sob a zona de terraço da cobertura da casa da porteira. --------------------
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--- De seguida os peritos deslocaram-se ao piso superior à “casa da porteira”,
constatando que nesta data os trabalhos citados anteriormente já terminaram. --------------- Segundo indicação de Dona Catarina Isabel Vidal Leiria os trabalhos executados não
alteraram a estrutura e compartimentação interior, tendo apenas sido alterada uma
pequena parte da cobertura para execução das janelas de sacada. ------------------------------ Estes esclarecimentos foram confirmados no local, onde se verificou que foram
executados alguns trabalhos na cobertura em terraço, que se consideram deficientemente
executados para garantir a estanquicidade e impermeabilização do mesmo. ------------------ Face ao exposto considera esta Comissão o seguinte:---------------------------------------- Um – Relativamente ao apartamento do quinto esquerdo da senhora Dona Maria
Salomé Alves G. Saldanha verificaram-se alguns sinais não totalmente esclarecedores,
que se julgam estar directamente relacionados com os trabalhos de construção
executados no piso superior. ------------------------------------------------------------------------- Dois – Já foram executados no quinto andar esquerdo os trabalhos pontuais de
reparação propostos pela senhora Dona Catarina Isabel Vidal Leiria, na sua carta anexa
ao processo, no seguimento do teor do auto de vistoria de vinte e dois de Janeiro de dois
mil e dois. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Três – Estes trabalhos executados cingiram-se aos locais pontuais onde se
verificariam os danos, o que pela lógica e em termos de imagem sobressaem da restante
pintura antiga dos compartimentos. ----------------------------------------------------------------- Quatro – Relativamente à casa da porteira esta Comissão verificou algumas
deficiências resultantes das obras executadas no terraço. ---------------------------------------- Cinco – Neste local verificou-se que o pavimento não se encontra com a pendente
adequada de modo a encaminhar as águas pluviais para as goteiras existentes e também
para os dois sumidouros de pavimentos existentes. ----------------------------------------------- Seis – Estes sumidouros de pavimento encontram-se actualmente desligados dos
tubos de queda do algeroz do beirado superior, facto este incorrecto. -----------------------
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--- Sete – A impermeabilização deste terraço suscitou também dúvidas, face à colocação
do pavimento verificado. ------------------------------------------------------------------------------ Face ao exposto conclui esta Comissão o seguinte:------------------------------------------- Já foram executados os trabalhos de reparação no quinto andar esquerdo no
seguimento do auto de vistoria anterior. ------------------------------------------------------------ Outras anomalias verificadas no interior deste apartamento serão consequência da
falta de conservação no mesmo. --------------------------------------------------------------------- O eventual aparecimento de novas infiltrações nos tectos de alguns compartimentos,
poderá ocorrer a curto prazo face à incorrecta drenagem de águas verificadas no terraço
de cobertura. -------------------------------------------------------------------------------------------- Foram executados trabalhos na casa da porteira que prejudicam o sistema de
drenagem de águas da cobertura do terraço.-------------------------------------------------------- Sugere assim esta Comissão de Vistorias que seja notificada a senhora Dona Catarina
Isabel Vidal Leiria para com urgência rectificar as anomalias verificadas na cobertura no
terraço do edifício, nomeadamente executando a correcta impermeabilização do mesmo e
reposição do encaminhamento das águas pluviais recebidas e escoados pelos algerozes
existentes na zona do telhado.”----------------------------------------------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, notificar o
proprietário do prédio para proceder às obras preconizadas no auto de vistoria. ------------- DOIS – De Maria Beatriz Trindade Gueifão Belo Mata, solicitando nova vistoria
à sua habitação sita na Rua de São Martinho, número dezoito, primeiro andar, nesta
Cidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Comissão de Vistorias concluiu: ------------------------------------------------------------ “Esteve presente na vistoria a Dona Maria Beatriz Trindade Gueifão Belo Mata
requerente e arrendatária, não esteve presente a proprietária a Dona Maria Fernanda
Meireles Avilez Melo e Castro. Conforme se apurou no local a proprietária do imóvel já
teria falecido, ficando os assuntos referentes ao prédio ao cuidado dos herdeiros/as.------
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--- Da análise do exterior do edifício e do interior do primeiro andar, confirmou-se o
avançado estado de degradação do edifício e das condições de habitabilidade da
arrendatária do primeiro andar. ---------------------------------------------------------------------- Não foram efectuadas quaisquer obras de reparação de conservação do edifício
conforme solicitado à proprietária no auto de vistoria, de vinte e seis de Março de dois
mil e dois. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto a Comissão de Vistorias reitera o parecer e o exposto no Auto de
Vistoria, anterior, alertando o facto de actualmente já não estarem garantidas as
condições mínimas de habitabilidade da arrendatária do primeiro andar e por
consequência dos restantes inquilinos.-------------------------------------------------------------- O edifício em questão não garante as condições necessárias de habitabilidade e
segurança, pelo que devem ser notificados a realizarem obras de reabilitação do imóvel
interior e exteriormente os herdeiros da proprietária.”-------------------------------------------- Na sequência do auto de vistoria as proprietárias participaram a venda do prédio,
tendo a este propósito, o Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente,
emitido o seguinte parecer: --------------------------------------------------------------------------- “Independentemente da decisão das proprietárias do imóvel de procederem à venda
do mesmo, sou de parecer que se deverão notificar para proceder à execução das obras
previstas no auto de vistoria no prazo de sessenta dias, sob pena de contra-ordenação
prevista na alínea a) do número um do artigo noventa e oito 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 dois, de quatro de Junho.” ------------ A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, notificar as
proprietárias nos termos propostos pelo Director do Departamento de Gestão Urbanística
e Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – De Leonilde Maria Cordeiro Maia de Oliveira, residente na Rua de
Palhais, número vinte, segundo andar, esquerdo, freguesia de Santa Iria da Ribeira de
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Santarém, concelho de Santarém, solicitando vistoria à sua habitação em virtude das
portas das sacadas se encontrarem degradadas.---------------------------------------------------- A Comissão de Vistorias concluiu: ------------------------------------------------------------ “A vistoria ao local contou com a presença da requerente e dos proprietários do
imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Da observação exterior e interior do imóvel verificou-se que se trata de um edifício
com alguns anos de existência e com algum valor arquitectónico.------------------------------ O estado de conservação do edifício é razoável, no entanto as caixilharias de janelas
e portas de sacadas estão envelhecidas com madeiramento apodrecido e vidros partidos.
--- Entende-se que deverão ser efectuadas obras de reparação e/ou substituição de
caixilharias de janelas e portas de sacada, podendo as mesmas estender-se às restantes
partes do edifício.” ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel para
proceder às reparações preconizadas no auto de vistoria. ---------------------------------------- QUATRO – De Maria de Lurdes Marques Laranjeiro da Cunha, residente na
Rua António Maria Galhordas, número três, terceiro andar, freguesia de São Nicolau,
nesta Cidade, solicitando vistoria à sua habitação em virtude de se verificarem
infiltrações.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Comissão de Vistorias concluiu: ------------------------------------------------------------ “Esteve presente na vistoria a proprietária a senhora Dona Teresa Trancas. -------------- Da visita ao local pode-se constatar que o fogo apresenta em alguns compartimentos,
sinais evidentes de humidades provenientes da cobertura. --------------------------------------- Estes sinais são mais evidentes na zona de marquise a tardoz, com manchas de
bolores e despegamentos de reboco e estuque no tecto daquele compartimento. ------------- De facto a cobertura nesta zona é plana do tipo terraço, a qual não deverá estar
correctamente impermeabilizada. ------------------------------------------------------------------
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--- Face ao exposto considera esta Comissão de Vistorias que deverá ser oficiada a
proprietária para providenciar obras de conservação e reabilitação da cobertura do
edifício de modo a obstar as patologias verificadas. ---------------------------------------------- Deverá ainda realizar os trabalhos de reabilitação do fogo vistoriado nos locais onde
se verificam as patologias indicadas.” -------------------------------------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, notificar o
proprietário do prédio a proceder às obras previstas no auto de vistoria. ---------------------- SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÕES – SECÇÃO REGIONAL DE SANTARÉM – Pela Secção
Regional de Santarém do Sindicato em epígrafe, foi presente um ofício solicitando que a
Câmara manifeste, perante a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, o seu
desacordo relativamente ao encerramento de estações de correio.------------------------------ A Câmara, após troca de impressões, deliberou, por unanimidade, solicitar parecer
sobre esta matéria às Juntas de Freguesia do Concelho.------------------------------------------ PLANO DE URBANIZAÇÃO DO VALE DE SANTARÉM – HIERARQUIA
VIÁRIA – Pelos Director do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente,
Engenheiro Fernando Trindade e Chefe de Divisão de Equipamento e Trânsito,
Engenheiro Leonardo Figueiredo, foi presente a seguinte informação, datada de onze do
corrente mês:-------------------------------------------------------------------------------------------- “A proposta de hierarquização viária do Plano de Urbanização do Vale de Santarém,
apresenta-nos uma rede viária caracterizada por quatro tipos de vias: ------------------------- Via principal de atravessamento (Estrada Nacional três) ------------------------------------ Vias principais, onde se inclui a estrada real;-------------------------------------------------- Vias secundárias, e -------------------------------------------------------------------------------- Vias de acesso local. ------------------------------------------------------------------------------ Considerando o critério que presidiu à definição da rede viária, entendemos que a
mesma poderá responder às necessidades futuras decorrentes da expansão urbana,
chamando-se, no entanto, a atenção para o seguinte: -------------------------------------------
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--- a) Poderá justificar-se uma via principal de atravessamento da malha urbana, a
nascente da Estrada Nacional três, no Alto do Vale, em substituição das vias de acesso
local; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Deverá ponderar-se a eliminação de alguns cruzamentos de vias de acesso local
com a Estrada Nacional três, de modo a reduzir o número de pontos de conflito;------------ c) As ligações das vias principais à Estrada Nacional três deverão ser
convenientemente estudadas, podendo optar-se por algumas soluções em rotunda. --------- Quanto aos perfis dos arruamentos, entendemos que poderão ser adoptados os
indicados a seguir: ------------------------------------------------------------------------------------- a) Via principal de atravessamento -------------------------------------------------------------- Propõe-se um perfil com faixa de rodagem de sete vírgula cinco metros e passeios de
dois vírgula vinte e cinco metros de largura de ambos dos lados.------------------------------- b) Vias principais ---------------------------------------------------------------------------------- Deverá adoptar-se a hipótese B com passeios de dois vírgula vinte e cinco metros de
largura, à excepção da estrada real que poderá ter o perfil proposto pelo GAT – Gabinete
de Apoio Técnico.-------------------------------------------------------------------------------------- c) Vias secundárias -------------------------------------------------------------------------------- Deverá adoptar-se um perfil em que os passeios podem ter dois vírgula vinte e cinco
metros de largura, mantendo-se a largura da faixa de rodagem proposta.---------------------- d) Vias de acesso local ---------------------------------------------------------------------------- Deverá ser adoptado o perfil correspondente à hipótese B, com uma faixa de rodagem
de seis vírgula cinco metros de largura, podendo nos casos em que tal for possível
prever-se algumas bolsas de estacionamento, e completar-se o traçado das vias de modo
a fechar a malha urbana e a evitar arruamentos terminados em impasse.”--------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o preconizado na informação
atrás transcrita, ficando a proposta de hierarquia viária do Plano de Urbanização do Vale
de Santarém anexa à presente acta (Documento III), dispensando-se a sua transcrição nos
termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA N.º 012/2004
Reunião de 17 de Maio de 2004

38

--- Não se encontravam presentes na sala os senhores Vereadores Hélia Félix e Luísa
Mesquita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSMISSÃO DE LICENÇA DE PEDREIRA – Foi presente um pedido de
Fernando Simões Pereira (Herdeiros), com sede na Rua Principal, Bogarreus, Meca,
Alenquer, para averbamento em seu nome do processo de exploração de uma pedreira de
calçada, com a área de cinco mil novecentos e cinquenta metros quadrados, denominada
“Cabeço da Ladeira”, sita na freguesia de Alcanede, deste concelho, registada em nome
de Alencalçadas – Extracção de Calcários, Limitada. -------------------------------------------- Na sequência deste pedido foi presente a informação número trinta, de sete do
corrente mês, prestada pelo Director do Projecto Municipal de Consolidação do
Sistema Urbano, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------ “A Câmara Municipal em reunião de vinte e um de Fevereiro de dois mil e três
deliberou deferir a transmissão da licença de estabelecimento, de várias pedreiras, desde
que a área se mantivesse. ----------------------------------------------------------------------------- Assim, nos termos do número um do artigo trinta e sete do Decreto-Lei número
duzentos e setenta/dois mil e um, de seis de Outubro a transmissão deverá ser deferida
pela entidade licenciadora, a Câmara Municipal de Santarém, e, nos termos do número
dois do mesmo artigo, comunicada às outras entidades.” ---------------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, autorizar a
transmissão da licença de estabelecimento da pedreira de calcário para calçada,
denominada Cabeço da Ladeira, para Fernando Simões Pereira (Herdeiros).------------------- Não se encontravam presentes na sala os senhores Vereadores Hélia Félix e Idália
Moniz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ----------- Relatório da Inspecção-Geral de Finanças sobre o sub-sector dos Sistemas de
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Município de Santarém (triénio mil
novecentos e noventa e nove/dois mil e um). ------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------
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--- Circular número quarenta da ANMP – Associação Nacional de Municípios
Portugueses, remetendo cópia do parecer, emitido por aquela entidade, relativo ao
projecto de Decreto-Lei

que altera o Decreto-Lei número duzentos e quarenta e

quatro/dois mil e três, de sete de Outubro – Regime a que ficam sujeitas as entidades
geradoras de subprodutos animais. ------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Parquiscalábis, Sociedade Anónima – Parque de Negócios de Santarém –
Relatório e Contas dois mil e três. ------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- CIAC – Centro de Informação Autárquico ao Consumidor – Relatório dois mil e
três. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- CIAC – Centro de Informação Autárquico ao Consumidor – Caderno de
actividades elaborado no âmbito da acção “Como, Logo Existo” enquadrada no
protocolo de colaboração com a Escola Superior de Educação de Santarém. ----------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Informação subscrita pelo senhor Engenheiro Pedro de Carvalho, Comandante
dos Bombeiros Municipais de Santarém, transmitindo preocupações na mudança da
coordenação do CDOS – Centro Distrital de Operações de Socorro/SNBPC – Serviço
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil/CBM – Corpo de Bombeiros Municipais para
o CODU Lisboa – Centro de Orientação de Doentes Urgente. ---------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofícios da Assembleia Municipal de Santarém informando que foram aprovados,
em Sessão Ordinária daquele órgão, realizada em trinta de Abril último, os seguintes
assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício número cento e trinta e um – Proposta de Fixação da Taxa Municipal de
Direitos de Passagem; -------------------------------------------------------------------------------
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--- Ofício número cento e trinta e dois – Proposta de Venda em Hasta Pública do Lote
número cinquenta da Zona Industrial de Santarém; ----------------------------------------------- Ofício número cento e trinta e três – Relatório e Contas dos Serviços
Municipalizados de Santarém dois mil e três. ----------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício número cento e trinta e quatro da Assembleia Municipal de Santarém
informando que foi reprovado, em Sessão Ordinária daquele órgão, realizada em trinta
de Abril último, o Relatório de Gestão e Prestação de Contas de dois mil e três, da
Câmara Municipal de Santarém. --------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício número cento e trinta e cinco da Assembleia Municipal de Santarém dando
conhecimento da recomendação de atribuir o nome de José Manuel Rodrigues Casqueiro
a uma artéria da cidade, como homenagem àquele cidadão, aprovada em Sessão
Ordinária daquele órgão, realizada em trinta de Abril último.----------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício número dois mil quatrocentos e vinte e sete da Liga dos Bombeiros
Portugueses informando que, a partir de um de Maio, não devem ser remetidas
facturações respeitantes a serviços de Inspecções de Viaturas de Corpos de Bombeiros
Municipais assim como não devem ser feitas requisições aos Centros de Inspecção para
serem facturadas à Liga. ------------------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Carta da Firma Moura, Gama e Navarro, Filmes e Espectáculos, Limitada,
agradecendo o apoio disponibilizado pela Autarquia para a concretização das filmagens
de “Até amanhã, Camaradas”. ----------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Ofício da CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo, informando que, se encontra em vigor, desde dezassete de
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Abril último o novo tarifário dos serviços prestados por aquela entidade, o qual consta da
Portaria número trezentos e noventa e três/dois mil e quatro, de dezasseis de Abril, e
realçando o facto de que apenas prestará apoio técnico-jurídico através da emissão de
pareceres à administração local autárquica quando solicitados pelos órgãos daquelas
entidades e desde que paga a respectiva taxa.------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------- Finda a análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente
convocou a próxima reunião do Executivo Municipal para o dia trinta e um de Maio com
início às quinze 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 Afonso Nazaré que teceu algumas considerações a propósito dos
problemas com que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém
se debate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram dezanove horas e dez minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, _______________________________________________ Chefe de Repartição
em Regime de Substituição a redigi e subscrevi. --------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE -------------------------------------------- Eng.º Rui Barreiro _____________________________________________________
---------------------------------------OS VEREADORES-----------------------------------------
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--- Eng.º José Andrade ___________________________________________________

--- Manuel Afonso_______________________________________________________

--- Dr.ª Maria Luísa Mesquita ______________________________________________

--- Dr.ª Hélia Félix ______________________________________________________

--- Idália Moniz _________________________________________________________

--- Eng.º Joaquim Neto ___________________________________________________

--- Dr. Henrique Soares Cruz ______________________________________________

--- José Marcelino _______________________________________________________

