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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e dez minutos,
dando conhecimento da presença dos senhores José Rui Raposo e Ramiro Matos, nesta
reunião, em substituição, dos senhores Vereadores José Marcelino e Hélia Félix,
respectivamente, nos termos dos artigos setenta e oito e setenta e nove da Lei número
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei número cinco A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. ------------------- A seguir, e depois de submetida pelo senhor Presidente, à votação, foi deliberado,
por unanimidade, justificar a falta do senhor Vereador Soares Cruz à presente reunião.---- Em virtude de não constar na Ordem de Trabalhos, solicitou autorização aos
senhores Vereadores para incluir no final da mesma, os assuntos seguintes, não tendo
havido oposição: ------------------------------------------------------------------------------------• − Hasta Pública para venda de Eucaliptos -----------------------------------------------------• − CIP – Confederação da Indústria Portuguesa - Proposta de venda de acções do
Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. ------------------------------------------ Seguidamente deu início ao “PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”,
prestando as seguintes informações: ---------------------------------------------------------------- Um – Deu conhecimento das decisões proferidas durante a última semana de acordo
com o número três do artigo sessenta e cinco da Lei número cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------------------------------------------- Dois – Dia vinte e um de Setembro – Recebeu, em audiência, munícipes.----------------- Três – Recebeu em audiência a Direcção do Clube de Pessoal da EDP – Distribuição
de Energia, SA.------------------------------------------------------------------------------------------ Quatro – Manteve uma reunião de trabalho com o Presidente do CAS – Centro de
Apoio Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Santarém e dos Serviços
Municipalizados de Santarém. ------------------------------------------------------------------------ Cinco – Dia vinte e dois de Setembro – Manteve uma reunião de trabalho com o Dr.
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João Nuno Mendes e com o Dr. Henrique Veiga em representação da “Amorim
Turismo”.------------------------------------------------------------------------------------------------- Seis – Participou na reunião da Assembleia Geral da RESITEJO – Associação de
Municípios para Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. ------------------------------- Sete – Dia vinte e três de Setembro – Participou na reunião da Comunidade Urbana
da Lezíria do Tejo. -------------------------------------------------------------------------------------- Oito – Dia vinte e quatro de Setembro – Presidiu à recepção, nos Paços do Concelho,
a elementos do Rotary Clube de Santarém.---------------------------------------------------------- Nove – Conferiu posse a: Ana Cristina da Costa Cabedo e Simas, como Técnico
Superior de Recursos Humanos de Primeira classe, com efeitos a partir de sete de Julho
de dois mil e quatro; Maria Isabel Carrão Marques, como Operário Qualificado
Principal, da carreira de Jardineiro, com efeitos a partir de sete de Julho de dois mil e
quatro; Valentina Beirante Maria Casaca, como Operário Qualificado Principal, da
carreira de Jardineiro, com efeitos a partir de sete de Julho de dois mil e quatro; Nuno
Miguel da Fonseca Monsanto, como Operário Altamente Qualificado Principal, da
carreira de Operador de Estações Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, com
efeitos a partir de sete de Julho de dois mil e quatro; Vítor Manuel Oliveira Mota, como
Operário Qualificado Principal, da carreira de Electricista, com efeitos a partir de sete de
Julho de dois mil e quatro; João Beja Coelho, como Operário Qualificado Principal, da
carreira de Pintor, com efeitos a partir de sete de Julho de dois mil e quatro; Olga Maria
Soares Melro Rum Correia Mena Esteves, como Técnico Profissional de Formação
Profissional de Primeira classe, com efeitos a partir de doze de Julho de dois mil e
quatro; Paula Alexandra dos Santos Borralho, como Assistente Administrativo, com
efeitos a partir de nove de Agosto de dois mil e quatro; Daniel Almeida Maurício, como
Carpinteiro de Limpos O.Q., com efeitos a partir de onze de Agosto de dois mil e quatro;
Olga Cristina dos Santos Madeira Gonçalves Guerra, como Assistente Administrativo,
com efeitos a partir de dezasseis de Agosto de dois mil e quatro; Florbela Maria Amaro
Afoito Rebelo, como Técnico Profissional Biblioteca e Documentação Especialista
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Principal, com efeitos a partir de dezoito de Agosto de dois mil e quatro; Catarina
Avillez Durão Coelho dos Reis, como Arquitecta Paisagista Principal, com efeitos a
partir de dezasseis de Agosto de dois mil e quatro; Luísa Maria Corrêa Mendes de
Proule Dias, como Técnico Sanitário de 1ª Classe, com efeitos a partir de dezasseis de
Agosto de dois mil e quatro; Paula Alexandra Casanova Cruz Moura Batista, como
Técnica de Artes Gráficas de Primeira Classe, com efeitos a partir de dezasseis de
Agosto de dois mil e quatro; Sónia Vanusa Ribeiro Rodrigues Fernandes, como Técnica
Superior de Gestão Autárquica de Primeira Classe, com efeitos a partir de dezasseis de
Agosto de dois mil e quatro; Maria José Mercê Montez, como Técnica Superior de
Serviço Social Assessor, com efeitos a partir de dezanove de Agosto de dois mil e
quatro; João Paulo Teixeira Coelho, como Engenheiro Civil Principal, com efeitos a
partir de trinta de Agosto de dois mil e quatro; Jorge Paulo Bernardino Soares
Albergaria, como Engenheiro Civil Principal, com efeitos a partir de seis de Setembro de
dois mil e quatro; e a Carlos Alberto Soares Alves, como Técnico Superior Jurista
Principal, com efeitos a partir de vinte e dois Setembro de dois mil e quatro. ----------------- Dez – Visitou a freguesia de Alcanhões no âmbito do Orçamento Participativo. --------- Onze – Presidiu à reunião do Orçamento Participativo que se realizou na freguesia de
Alcanhões. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Doze – Dia vinte e cinco de Setembro – Presidiu à inauguração da Escola de São
Domingos.------------------------------------------------------------------------------------------------ Treze – No âmbito do Orçamento Participativo, visitou a freguesia do Vale de
Santarém.------------------------------------------------------------------------------------------------- Catorze – Presidiu à reunião do Orçamento Participativo realizada na freguesia do
Vale de Santarém.--------------------------------------------------------------------------------------- Quinze – Esteve presente nas Comemorações do Quinquagésimo Aniversário do
Grupo Desportivo Amiense.--------------------------------------------------------------------------- Dezasseis – Dia vinte e seis de setembro - No âmbito do Orçamento Participativo,
visitou a freguesia de São Vicente do Paúl. -------------------------------------------------------
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--- Dezassete – Presidiu à reunião do Orçamento Participativo realizada na freguesia de
São Vicente do Paúl.------------------------------------------------------------------------------------ Dezoito – Participou nos festejos populares de Alcanede. ------------------------------------ Dezanove – Dia vinte e sete de Setembro – Reuniu-se com técnicos do Departamento
de Assuntos Culturais e Sociais da Autarquia.------------------------------------------------------ Vinte – Vinte e oito de Setembro – Recebeu em audiência munícipes. --------------------- Vinte e um – Participou na entrega do Prémio Escolar dois mil e três/dois mil e
quatro, pelo Rotary Clube de Santarém. ------------------------------------------------------------- Vinte e dois – Dia vinte e nove de Setembro – Manteve uma reunião de trabalho com
o Director do Departamento de Obras Municipais. ------------------------------------------------ Vinte e quatro – Dia trinta de Setembro – Manteve uma reunião de trabalho com o
Director Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste. -------------------------------------------- Vinte e cinco – Dia trinta de Setembro – Concedeu uma entrevista ao jornal “Terra
Viva”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e seis – Reuniu-se com técnicos do Departamento de Assuntos Culturais e
Sociais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinte e sete – Participou na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Santarém.
--- Vinte e oito – Dia um de Outubro – Presidiu à inauguração da LusoFlora. ---------------- Senhor Vereador José Rui Raposo – Um – Aludiu ao desenrolar das obras do
Largo Cândido dos Reis referindo ser importante que o Executivo Municipal seja
esclarecido sobre a real situação daquelas obras. Disse subsistirem dúvidas sobre se para
a alteração que se está a verificar existe projecto aprovado ou não. ---------------------------- Considerou importante que o Executivo Municipal possa ter acesso ao processo
relacionado com o Largo Cândido dos Reis para poder decidir em consciência. Disse ser
essencial que os dinheiros públicos não sejam inutilmente gastos e que a obra resulte em
benefício dos cidadãos e não seja um ponto de conflitualidade do ponto de vista do
trânsito em Santarém. Importa também que do ponto de vista arquitectonico e
urbanístico agrade a todos.--------------------------------------------------------------------------
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--- Assim, solicitou o fornecimento de todos os elementos relacionados com este
processo.------------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Referiu ter solicitado esclarecimentos em reuniões anteriores sobre a
construção do acesso Sul a Santarém, tendo sido informado que se estava em vias de
poder avançar com a obra. ---------------------------------------------------------------------------- Todavia, em conversa com o proprietário que terá de disponibilizar a maior parcela
de terreno, foi-lhe dito que não há acordo e não tem havido o diálogo necessário e
suficiente para que a situação seja ultrapassada. -------------------------------------------------- Face a eventuais situações de incompatibilidade com os proprietários dos terrenos
perguntou se existe algum estudo alternativo ao actual traçado da via, por forma a que
esta obra avance o mais rapidamente possível. ---------------------------------------------------- Senhora Vereadora Luísa Mesquita – Um – Solicitou esclarecimentos sobre duas
construções a decorrer nas barreiras de Santarém, uma junto à Estrada Nacional Três e
outra junto ao Hotel Corinthia. Em seu entender, a Câmara não deve ser confrontada
com construções nas barreiras face aos problemas existentes e dadas as informações do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil e da Direcção Geral de Edifícios e
Monumentos Nacionais. ------------------------------------------------------------------------------ Dois – Salientou a participação positiva do atleta Scalabitano Bruno Valentim, nos
paraolimpicos de Atenas. ----------------------------------------------------------------------------- Propôs que a Câmara dirija um voto de felicitação e apreço a este atleta que recebeu
uma medalha de prata naquela competição, com o que o Executivo Municipal, por
unanimidade, concordou. ----------------------------------------------------------------------------- Três – Disse ter estado presente no jantar de homenagem aos associados mais antigos
do Círculo Cultural Scalabitano e salientou o trabalho desenvolvido nos últimos
cinquenta anos que demonstra bem a importância da Instituição no Concelho e na
Região.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Aludiu às dificuldades financeiras do Centro Cultural Regional de
Santarém, referindo que no ano passado o Ministro da Cultura se disponibilizou para
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conceder um subsídio que permitiu àquele Centro combater a asfixia financeira e
responder a alguma actividade e pagar ao funcionário. ------------------------------------------- Este ano o Centro volta a estar com dificuldades mas a actual Ministra não está tão
sensibilizada e não conhece tão bem o trabalho do Centro Cultural, pelo que não há
garantia de que o que foi assinado anteriormente, venho a ser cumprido. --------------------- Assim, como a Câmara tem um protocolo com aquele Centro, solicitou que seja
desbloqueada alguma verba o mais rápido possível. ---------------------------------------------- Senhor Vereador Joaquim Neto – Um - Deu conhecimento das decisões tomadas
sobre processos de obras no período de vinte e um de Setembro a um de Outubro do
corrente mês e constantes dos Editais números cento e cinquenta e um e cento e
cinquenta e dois/dois mil e quatro. ------------------------------------------------------------------ Dois – Informou que a construção junto à Estrada Nacional Três estava embargada
porque o projecto entregue na Câmara era de remodelação da moradia existente e o
requerente procedeu à sua demolição e fez uma construção nova sem que tivesse sido
licenciado para tal. Entretanto, o requerente regularizou a situação e o embargo foi
levantado ------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à construção junto ao Hotel Corinthia informou tratar-se de uma
moradia que mereceu pareceres técnicos favoráveis. Esta obra não tem implicações no
projecto referente ao Acesso Sul. -------------------------------------------------------------------- Acrescentou que os dois processos poderão ser presentes na próxima reunião, para
conhecimento do Executivo.-------------------------------------------------------------------------- - Senhor Vereador Manuel Afonso – Um – No dia vinte e um de Setembro – reuniu
com Munícipes sobre a localização da futura Estação de Tratamento de Águas Residuais
da Póvoa de Santarém. --------------------------------------------------------------------------------- Dois – No dia vinte e quatro esteve presente na recepção no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Santarém aos Rotários ligados ao grupo profissional de aviação. --------------- Três – No dia vinte e cinco participou na inauguração da Escola do Ensino Básico de
São Domingos. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--- Quatro – No dia vinte e sete, reuniu com os trabalhadores dos Serviços de Higiene e
Limpeza, visando uma melhor articulação no sector de limpeza. -------------------------------- Cinco – Dia vinte e oito de Setembro – Reuniu-se, no local, com munícipes de São
Domingos sobre as intervenções necessárias para melhorar as acessibilidades às suas
garagens. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Seis – Participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados. ---------------------------------------------------------------------------------------- Sete – No dia vinte e nove - Reuniu com os proprietários dos terrenos onde será
implantado o acesso sul de Santarém.---------------------------------------------------------------- Oito - Reunião com o corpo de Bombeiros Municipais, destacando-se os seguintes
assuntos abordados: Instalações, alargamento do quadro de pessoal, substituição de
equipamentos, formação profissional.---------------------------------------------------------------- Nove - No dia trinta de Setembro – Reuniu com os moradores do Bairro Primeiro de
Julho em Vale de Estacas. ----------------------------------------------------------------------------- Dez - No dia um de Outubro reuniu com os proprietários dos terrenos do acesso sul. --- Onze - Informou ainda que irá participar no Congresso Constitutivo da Associação
Nacional de Municípios de Moçambique, a realizar em Quelimane de doze a quinze de
Outubro de dois mil e quatro, integrado na Delegação da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, com visto a aumentar os laços de amizade e cooperação com os
municípios Moçambicanos.---------------------------------------------------------------------------- Doze – Afirmou que tem mantido várias reuniões com todos os proprietários de
terrenos necessários à implantação do Acesso Sul. ----------------------------------------------- Disse ter mantido também uma reunião com o Instituto Politécnico para eventual
construção de uma rotunda que não está prevista no projecto. ---------------------------------- Informou que a Câmara está a tentar arranjar alojamentos para as famílias que
residem nas habitações degradadas para posteriormente a Câmara adquirir os terrenos
para eventual criação de espaços verdes e parque de estacionamento. ------------------------- Todas as questões estão a ser analisadas assim como as negociações com os
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proprietários estão a ser desenvolvidas e quando se verificar acordo irão sendo presentes
em reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- As dificuldades que se têm verificado têm a ver com as exigências de alguns
proprietários que são exageradas face ao relatório de avaliação dos terrenos e face ao
actual Plano Director Municipal, pelo que, provavelmente, terá que se seguir a via da
expropriação.-------------------------------------------------------------------------------------------- Treze – Referiu que os trabalhos de arqueologia têm atrasado as obras no Largo
Cândido dos Reis, como é evidente.----------------------------------------------------------------- As intervenções no âmbito do saneamento têm a ver com o Projecto Vale de Reis já
aprovado pelo Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Idália Moniz – Um - Dia vinte e um de Setembro - Esteve
presente na reunião da Rede Portuguesa Anti-Pobreza na Casa do Brasil. -------------------- Dois - Reuniu-se com o senhor Arnaldo Silva. ------------------------------------------------ Três - Dia vinte e dois de Setembro – Reuniu-se com a Comissão Concelhia da
Saúde no Centro de Saúde de Santarém.------------------------------------------------------------ Quatro - Reuniu-se com o senhor Vereador Manuel Afonso nos Paços Concelho. ------ Cinco - Dia vinte e três de Setembro - Manteve uma reunião com o senhor Adriano
Correia de Oliveira acerca do espectáculo de Homenagem trinta anos do Vinte e Cinco
de Abril de mil novecentos e setenta e quatro.----------------------------------------------------- Seis - Dia vinte e quatro de Setembro – Reuniu-se nos Paços do Concelho com o
Senhor Director de Departamento da Cultura, Dr. Nuno Domingos e o Chefe de Divisão,
Dr. Nelson Ferrão. ------------------------------------------------------------------------------------- Sete - Dia vinte e cinco de Setembro - Esteve presente na Inauguração da Escola do
Ensino Básico número um – Jardim de Infância de São Domingos.---------------------------- Oito - Participou nas Actividades Comemorativas do Dia do Coração. ------------------- Nove - Dia trinta de Setembro - Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de Santarém. ------------------------------------------------------------------------------- Dez – A propósito da intervenção da senhora Vereadora Luísa Mesquita referiu que o
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Círculo Cultural Scalabitano apesar de viver com muitas dificuldades e de ser importante
o apoio da Câmara, consegue auto-financiar grande parte das actividades que promove.--- A situação do Centro Cultural Regional é muito mais complicada e preocupante, pois
a Câmara está a resolver um problema no imediato e não o problema de funcionamento
do Centro Cultural.------------------------------------------------------------------------------------- Frisou que até agora só duas instituições tinham entregue a documentação, e, para
receberem os subsídios é fundamental que apresentem a prestação de contas e
programação para o próximo ano. ------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Rui Raposo na sequência dos esclarecimentos prestados a
propósito do Acesso Sul, solicitou a realização de uma reunião com o Departamento
responsável pela intervenção a fim de obter todos as esclarecimentos sobre o traçado,
implementação e execução da obra, tendo o Senhor Presidente manifestado
disponibilidade para o efeito.------------------------------------------------------------------------- Verificou-se ainda uma breve troca de impressões sobre os subsídios a atribuir às
Associações. -------------------------------------------------------------------------------------------- Findo o Período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES------------------------------------- FEIRA DA PIEDADE – HASTA PÚBLICA – De harmonia com o edital número
cento e trinta e nove, de seis de Setembro, procedeu-se à abertura dos sobrescritos que
continham as propostas entregues na Repartição de Receitas e Contencioso, nos termos
do artigo primeiro do referido Edital, para ocupação de terrado com diversos
divertimentos.------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentaram propostas as firmas a seguir indicadas: --------------------------------- Outras Diversões Adultos – Canguru-Saltamontes ----------------------------------------- Virgílio de Jesus Duarte -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
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valor inscrito na proposta de duzentos e cinquenta e cinco euros. ----------------------------- Super Dragão Adultos--------------------------------------------------------------------------- Diversões Bernardo & Simões ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de duzentos e cinquenta e um euros. --------------------------------- Pista Infantil Saltitão II ------------------------------------------------------------------------- Diversões Saraiva --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de cento e dez euros. --------------------------------------------------- Pista Infantil de Troll---------------------------------------------------------------------------- António Silva Simões ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de cento e um euros.---------------------------------------------------- Divertimento Infantil Comboio---------------------------------------------------------------- António Silva Simões ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de cento e um euros.---------------------------------------------------- Pista de Automóveis Adultos------------------------------------------------------------------- António Silva Simões ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de mil setecentos e cinquenta e um euros. -------------------------- Carrossel Adulto---------------------------------------------------------------------------------- Manuel Maria Filipe Pereira --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, arrematar à única firma concorrente pelo
valor inscrito na proposta de duzentos e cinquenta e um euros. --------------------------------- A firma Cristina de Jesus Reis apresentou também propostas para diversos
divertimentos, contudo solicitou o seu cancelamento, o que foi aceite-----------------------
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--- Mais foi deliberado, prorrogar o prazo de permanência dos divertimentos no local,
até ao próximo dia sete de Novembro de dois mil e quatro, com isenção do pagamento
da taxa de ocupação do terrado relativa à terceira semana. -------------------------------------- ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO RATIFICAÇÃO - Pela Divisão Financeira foram presentes as seguintes propostas de
modificação, nos termos dos pontos oito.três.um.dois e oito.três.dois, respectivamente,
em cada um dos pontos seguintes, do Decreto-Lei número cinquenta e quatro-A/noventa
e nove, de vinte e dois de Fevereiro: ---------------------------------------------------------------- Um - No Orçamento (Despesa) – número dezoito, que totalizou tanto nos
REFORÇOS como nas ANULAÇÕES a importância de quarenta e quatro mil
seiscentos e quarenta euros. -------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente submeteu a votação o documento apresentado, que fica como
anexo à presente acta (Documentos I), tendo a Câmara deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do senhor Presidente de vinte e dois de Setembro findo, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dois - No Orçamento (Despesa) – número dezassete, que totalizou tanto nos
REFORÇOS como nas ANULAÇÕES a importância de oitenta e dois mil e quinhentos
euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- No Plano Plurianual de Investimentos – número dezasseis, a dotação total, nas
Funções Sociais importa no valor global de cem mil 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 II, III),
tendo a Câmara deliberado, por maioria, com abstenções dos senhores Vereadores do
PSD - Partido Social Democrata, votos a favor do PS - Partido Socialista e CDU -
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Coligação Democrática Unitária, ratificar os despachos do senhor Presidente de vinte e
um de Setembro findo, 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 cincoA/dois mil e dois, de onze de Janeiro.--------------------------------------------------------------- INTEGRAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO PRIMEIRO
CICLO/JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO DOMINGOS NO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO – RATIFICAÇÃO – Na sequência de
um fax da Direcção Regional de Educação de Lisboa, solicitando parecer relativamente à
integração da Escola de Ensino Básico do Primeiro Ciclo/Jardim de Infância de São
Domingos no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, o senhor Vereador
Joaquim Neto propôs: -------------------------------------------------------------------------------- “Considerando integrar-se na área geográfica de influência do Agrupamento da
Escolas Alexandre Herculano sou favorável à integração da Escola de Ensino Básico e
Primeiro Ciclo/Jardim de Infância São Domingos no referido agrupamento, propondo
que, desde já, se oficie a Direcção Regional de Educação de Lisboa nesse sentido e que
seja o presente parecer agendado para ratificação na próxima reunião do Executivo
Municipal.”---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente que,
em vinte de Setembro de dois mil e quatro, concordou com a integração da Escola de
Ensino Básico do Primeiro Ciclo/Jardim de Infância de São Domingos, no Agrupamento
de Escolas Alexandre Herculano, devendo oficiar-se à Direcção Regional de Educação
de Lisboa nesse sentido.------------------------------------------------------------------------------- ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO PRIMEIRO CICLO DE VALE DE
SANTARÉM E JARDIM DE INFÂNCIA DO VALE DE SANTARÉM NÚMEROS
DOIS – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADORA – Na
sequência de um pedido da Escola de Ensino Básico do Primeiro Ciclo do Vale de
Santarém e Jardim de Infância do Vale de Santarém números dois para apoio na

ACTA N.º 022/2004
Reunião de 4 de Outubro de 2004

58

aquisição de uma fotocopiadora a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio no montante de trezentos euros.----------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DO “PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM” AO
MELHOR ALUNO(A) DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE
SANTARÉM – Foi presente um pedido do Instituto Politécnico de Santarém, para
atribuição de prémio ao melhor aluno da Escola Superior de Educação no ano lectivo
dois mil e três/dois mil e quatro. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um prémio no montante de seiscentos
euros, ao melhor aluno da Escola Superior de Educação. ---------------------------------------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE EDIFÍCIO SITO NA
TRAVESSA DO COUTO, FREGUESIA DE SANTA IRIA DA RIBEIRA DE
SANTARÉM – Na sequência de um pedido de Francisco Nunes da Silva, foi presente
a informação número cento e setenta e quatro, de um de Setembro, da Divisão de
Núcleos Históricos, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------- “Pretende o requerente alienar um edifício localizado em epígrafe, com uma área de
cinquenta e sete metros quadrados pelo valor de cinco mil euros, solicitando à Autarquia
que se pronuncie sobre o exercício do direito de preferência. ----------------------------------- Relativamente a este assunto, cumpre informar que este local se encontra abrangido
pelo direito de preferência atribuído à Autarquia pelo Decreto número dezoito/dois mil e
quatro, de trinta de Julho. ----------------------------------------------------------------------------- Julga-se que pela diminuta área do prédio em causa pelo estado de ruína em que se
encontra, observado in loco pelo signatário, se verifica não existir interesse na aquisição
deste prédio, pelo que se sugere, assim, que a Autarquia não exerça o direito de
preferência.” -------------------------------------------------------------------------------------------- Contactada a Junta de Freguesia de Marvila, a mesma informou não pretender
exercer o direito de preferência. -------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda e não exercer o direito de
preferência sobre a alienação do edifício sito na Travessa do Couto, freguesia de Santa
Iria da Ribeira de Santarém, neste Concelho. ------------------------------------------------------ V BIENAL LUSO – BRASILEIRA DE PALHAÇOS E ARTES DE
TEATRO/CIRCO – ADIANTAMENTO DE PROTOCOLO – RATIFICAÇÃO – O
Teatrinho de Santarém, entidade organizadora do evento em título, solicitou à Autarquia
um adiantamento por conta do pagamento do protocolo de dois mil e quatro, um subsídio
para realização daquele evento e apoio logístico.-------------------------------------------------- O senhor Presidente, considerando que a Bienal Luso Brasileira tem vindo a ganhar
prestigiante notoriedade, sendo hoje um evento de reconhecida importância e de
relevante interesse público, que prestigia Santarém e o País através das suas expressões
culturais e considerando que a candidatura apresentada pelo Teatrinho de Santarém junto
do Ministério da Cultura não foi contemplada, emitiu despacho autorizando o
adiantamento do protocolo no valor de três mil euros e a atribuição de um subsídio no
montante de dois mil euros.--------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente que
autorizou o pagamento de um adiantamento do protocolo ao Teatrinho de Santarém no
valor de três mil euros. -------------------------------------------------------------------------------- Foi também deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente
que atribuiu um subsídio para a realização do evento em epígrafe, no montante de dois
mil euros. Mais foi deliberado assumir as despesas com a Sociedade Portuguesa de
Autores e Contratação de Seguros de Responsabilidade Civil.---------------------------------- ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM À ASSOCIAÇÃO DE
TEATROS MUNICIPAIS EM REDE – Pelo Director do Departamento de
Assuntos Culturais e Sociais, foi presente a informação número novecentos e vinte e
quatro, de vinte e oito de Setembro do corrente ano, do seguinte teor:------------------------- “Na sequência de estudo desenvolvido pela Quaternaire a solicitação da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, veio a ser
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constituído um grupo de trabalho, coordenado pela Câmara Municipal de Santarém, com
o objectivo de promover a implementação do projecto. ------------------------------------------ Este grupo de trabalho incluiu também as Câmaras Municipais de Abrantes,
Alcobaça, Palmela e Sintra, além de Almada, Cartaxo, Entroncamento e Torres Vedras
(suplentes). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, ao longo dos últimos meses foi sendo desenvolvido um trabalho que permitiu
adequar o estudo:--------------------------------------------------------------------------------------- Às condições objectivas de funcionamento das câmaras Municipais,---------------------- A um nível de custo/benefício que a todos pareceu razoável e interessante. -------------- Em causa, está a possibilidade de constituição de uma entidade (associação) que
sendo comum para a generalidade dos Municípios da região, possa interagir no sentido
de conseguir vantagens financeiras, qualitativas e de impacto na divulgação de
programação cultural dos teatros da região. -------------------------------------------------------- Cumulativamente poderá ser um interessante espaço de divulgação e de circulação
das propostas oriundas dos agentes culturais/artísticos autóctones dos diferentes
municípios aderentes.---------------------------------------------------------------------------------- Em termos de investimento, chamo a atenção para o documento abaixo indicado,
com o número três, sendo de referir que para Santarém nos parece como mais
interessante a proposta explicitada na página sete como Programa A, a qual, para além
de todas as vantagens referidas sinteticamente acima e destacadamente no documento
número um, permitirá as seguintes contrapartidas:------------------------------------------------ - Participação em duas co-produções de grandes espectáculos de Teatro;---------------- - Um Espectáculo de Dança; -------------------------------------------------------------------- - Um Atelier de Cinema; ------------------------------------------------------------------------- - Um Concerto Musical -------------------------------------------------------------------------- Esta proposta, agregando os diferentes custos explicitados no estudo financeiro
referido, (investimento inicial, funcionamento e programação), representa em dois mil e
cinco, um investimento de quarenta e nove mil oitocentos e cinco euros. -------------------
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--- Nestes termos, com informação técnica favorável, submete-se à consideração
superior a adesão a esta “Associação de Teatros em Rede”, anexando para análise quatro
documentos fundamentais:---------------------------------------------------------------------------- - Nota explicativa,--------------------------------------------------------------------------------- - Síntese do Relatório Final, --------------------------------------------------------------------- - Proposta de Orçamento e Fontes de Financiamento, --------------------------------------- - Estatutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, gostaria ainda de chamar a atenção para a necessidade deste projecto ser
colocado à consideração da Assembleia Municipal, caso mereça a aprovação do Exm,º
Executivo.”---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, aderir à Associação
de Teatros Municipais em Rede, aprovando os Estatutos apresentados e assumindo os
respectivos encargos. ---------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos da alínea a) do número seis do artigo sessenta e quatro conjugado com a alínea
m) do número dois do artigo cinquenta e três, ambos da Lei número cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei
número cinco-A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro. -------------------------------------------- Os documentos referentes a este assunto ficam anexos à presente acta dispensando-se
a sua transcrição nos termos da Lei. (Documento IV) -------------------------------------------- PROTOCOLOS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM E O ISLA SANTARÉM - INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E
ADMINISTRAÇÃO

RELATIVOS

A

CURSOS

DE

ESPECIALIZAÇÃO

TECNOLÓGICA – Foram presente os protocolos a celebrar com o ISLA Santarém Instituto Superior de Línguas e Administração, relativos aos seguintes cursos de
Especialização Tecnológica:-------------------------------------------------------------------------- em Aplicações Informática de Gestão ---------------------------------------------------------- em Desenvolvimento de Produtos Multimédia ----------------------------------------------
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--- em Organização e Planificação do Trabalho --------------------------------------------------- em Gestão de Qualidade. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os termos dos protocolos celebrados
com o ISLA Santarém - Instituto Superior de Línguas e Administração, ficando os
mesmos anexos à presente acta (Documento V), dispensando-se a sua transcrição nos
termos da Lei.------------------------------------------------------------------------------------------- HASTA PÚBLICA PARA VENDA DOS EUCALIPTOS – Foi presente a
informação número duzentos e vinte/dois mil e três, da Divisão de Ambiente e
Qualidade de Vida do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- “Na sequência de despacho superior sou a informar que os eucaliptos plantados nas
duas parcelas de terreno no “Mergulhão”, pertencentes à Câmara Municipal e localizadas
junto à Escola Ensino Básico dois, três Alexandre Herculano (assinaladas no
ortofotomapa um, anexo ao processo) se encontram com um desenvolvimento adequado
ao corte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, segundo parecer facultado por técnico da especialidade, este não será o
último corte, dado que o povoamento ainda tem capacidade regenerativa para suportar
pelo menos mais um, o que condiciona a época do ano em que o corte deve ser
executado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, apesar dos procedimentos administrativos poderem eventualmente prosseguir
de acordo com a informação prestada pela secção do Património, o corte deverá ser
apenas executado no início da próxima Primavera a fim de que os inconvenientes da
geada não prejudiquem a rebentação das árvores.------------------------------------------------- O valor estimado, nesta data, para a totalidade dos eucaliptos a cortar é de mil e
setecentos e cinquenta euros a dois mil euros (correspondente a cerca de um hectare)."---- Foi também presente a informação número cinquenta, de vinte e dois do mês findo,
do Serviço de Património, remetendo o edital e condições de venda em hasta pública dos
eucaliptos existentes nos terrenos camarários, sitos no Mergulhão, freguesia de Salvador,
desta cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de
trinta de Setembro de dois mil e quatro, concordando com os termos do edital e
condições de venda em hasta pública dos eucaliptos existentes em terrenos camarários. --- Não se encontrava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto a
senhora Vereadora Luísa Mesquita. ----------------------------------------------------------------- CIP – CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA – PROPOSTA DE
VENDA DE ACÇÕES DO CNEMA – CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES
E MERCADOS AGRÍCOLAS – Na sequência de uma carta da CIP - Confederação da
Indústria Portuguesa o Chefe de Gabinete do senhor Presidente informou o seguinte: ------ “Em carta datada de vinte de Setembro de dois mil e quatro, a Confederação da
Indústria Portuguesa, na sua qualidade de accionista do Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas informou que vai alienar setenta e cinco mil acções ao preço
unitário de seis euros e cinquenta cêntimos e questiona se a Câmara Municipal de
Santarém está interessada na aquisição. ------------------------------------------------------------ - Atendendo a que no recente aumento de capital do Centro Nacional de Exposições
e Mercados Agrícolas, deliberado no final de dois mil e três e concretizado em Janeiro
de dois mil e quatro, a Câmara aumentou substancialmente a sua participação no capital
através da subscrição de cento e dezanove mil cento e duas acções ao preço unitário de
cinco euros, o que lhe confere uma participação de quase vinte porcento no capital
social;
--- - Atendendo ao facto de a oferta da Confederação da Indústria Portuguesa, de seis
euros e cinquenta cêntimos por acção, significar um substancial acréscimo no preço
(trinta porcento) relativamente ao preço da recente subscrição; --------------------------------- - Atendendo, ainda, às dificuldades financeiras que o Município enfrenta
actualmente, a minha opinião vai no sentido da não aquisição das acções que a
Confederação da Indústria Portuguesa pretende vender.” ---------------------------------------- A Câmara, após alguma troca de impressões, realizada em privado, deliberou, por
maioria, com votos contra do PSD - Partido Social Democrático e votos favoráveis das
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restantes forças políticas, não adquirir as setenta e cinco mil acções pelo preço proposto
pela CIP - Confederação da Indústria Portuguesa. ------------------------------------------------ Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, unanimemente, aprovar em
minuta os termos da presente acta a fim de produzir efeitos imediatos.------------------------ Finda a análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente
convocou a próxima reunião do Executivo Municipal para o dia dezoito de Outubro, com
início às quinze horas e de acordo com a competência que lhe confere o número cinco do
artigo oitenta e quatro da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de
onze de Janeiro, declarou aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO DESTINADO
AO PÚBLICO”, não se tendo verificado qualquer pedido de uso da palavra ----------------------------------------------------ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram dezassete horas trinta e cinco 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 ------------------------------------------ Eng.º José Andrade ___________________________________________________

--- Manuel Afonso_______________________________________________________

--- Dr.ª Maria Luísa Mesquita ______________________________________________
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--- Dr. Ramiro Matos _____________________________________________________

--- Idália Moniz__________________________________________________________

--- Eng.º Joaquim Neto ____________________________________________________

--- José Rui Raposo_______________________________________________________

