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ACTA N.º 28
Data da reunião ordinária : 13/12/2004
Local da reunião: Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Santarém
Início da reunião: 09:30 horas
Términus da reunião: 11:10 horas
Resumo Diário da Tesouraria: 13/12/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.701.566,42
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. Nuno Miguel Cardigos Afonso Antunes Fernandes
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:
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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram nove horas e trinta minutos,
dando conhecimento da presença do senhor Nuno Cardigos Fernandes nesta reunião, em
substituição do senhor Vereador Soares Cruz, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente deu conhecimento de dois ofícios da Comissão de Poder Local,
Ordenamento do Território e Ambiente – Subcomissão para a Criação de Novos
Municípios, Freguesias, Vilas e Cidades, solicitando o parecer da Câmara Municipal
sobre os seguintes Projectos de Lei:----------------------------------------------------------------- * Alteração dos limites da Freguesia de Pombalinho, no Concelho de Santarém e
passagem da Freguesia do Pombalinho para o Concelho da Golegã.--------------------------- * Elevação de Tremês à categoria de Vila.----------------------------------------------------- Referiu ter oficiado àquela Comissão de Poder Local, informando existir consenso
para a elevação a Vila da Povoação de Tremês. Relativamente à alteração dos limites da
freguesia do Pombalinho, referiu ter informado que o Executivo Municipal não concorda
com a referida alteração. ------------------------------------------------------------------------------ A este propósito propôs que, junto de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, a Câmara chame a atenção para algumas irregularidades que existem nesta
matéria e solicite audiência para que as forças políticas do Concelho possam expressar o
desagrado relativamente a este Projecto de Lei. --------------------------------------------------- O Executivo Municipal, por unanimidade, ratificou as posições assumidas pelo
senhor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente 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
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número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------------------------------------------- Dois – Dia sete de Dezembro – Recebeu munícipes em audiência. ------------------------- Três – Recebeu em audiência representantes da REPSOL. ----------------------------------- Quatro – Recebeu em audiência moradores da urbanização do Casal do Provedor. ------ Cinco – Dia oito de Dezembro – Visitou a feira de Pernes.----------------------------------- Seis – Esteve presente no aniversário da Banda da Gançaria. -------------------------------- Sete – Dia nove de Dezembro – Reuniu com o senhor Engenheiro Francisco Horta,
da Firma João Salvador, Limitada. ------------------------------------------------------------------- Oito – Reuniu com o senhor Dr. João Lucas do NERSANT - Associação Empresarial
da Região de Santarém. -------------------------------------------------------------------------------- Nove – Dia dez de Dezembro – Esteve presente na festa de Natal da Autarquia. --------- Dez – Dia doze de Dezembro – Participou em almoço com o Atlético Clube do Vale
de Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------------- Onze – Assistiu ao espectáculo de comemoração dos cinquenta anos do Circulo
Cultural Scalabitano.------------------------------------------------------------------------------------ Senhora Vereadora Idália Moniz - Informou que a Câmara Municipal de Santarém
irá acolher a sede da Rede de Teatros e Cineteatros de Lisboa e Vale do Tejo que, numa
primeira fase, será instalado no Teatro Sá da Bandeira. ------------------------------------------ Senhora Vereadora Hélia Félix - Solicitou que na próxima reunião seja presente
proposta de alteração do sentido do trânsito na Rua Duarte Pacheco Pereira.------------------ O senhor Vereador Manuel Afonso referiu que este assunto está a ser analisado pelo
Sector de Trânsito. -------------------------------------------------------------------------------------- Findo o Período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- PROPOSTA DA FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE
PASSAGEM – Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: -------------- “Tendo em conta o previsto na Lei número cinco/dois mil e quatro, de dez de
Fevereiro, nomeadamente nos seus artigos cento e seis e cento e vinte e três e o conteúdo
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da Circular quarenta e um/dois mil e quatro, de nove de Março, da Associação Nacional
de Municípios Portugueses, propõe-se que a Taxa Municipal de Direitos de Passagem
para o ano de dois mil e cinco seja fixada em zero vírgula vinte e cinco por cento.” - ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (TMDP) em zero vírgula vinte e cinco por cento para o ano de dois mil e
cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado remeter o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de
apreciação e votação. ---------------------------------------------------------------------------------- PLANO

DE

ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO

DOS

SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE SANTARÉM PARA DOIS MIL E CINCO – Para efeitos
de apreciação e votação foi presente o documento em epígrafe, que fica anexo à presente
acta (Documento I), dispensando-se a sua transcrição nos termos da Lei.--------------------- O senhor Vereador Manuel Afonso frisou que este documento foi elaborado tendo
em conta algumas obras programadas pela Câmara Municipal pois, cada vez mais, é
importante que se faça essa articulação entre a Câmara Municipal

e os Serviços

Municipalizados. Assim, de uma forma geral ficaram asseguradas todas as intervenções
ao nível da rede viária, programadas pela Câmara, e onde é também necessário
remodelar ou instalar novas infra-estruturas pelos Serviços Municipalizados . --------------- Acrescentou que esta articulação também já se está a verificar com empresas que têm
infra-estruturas ao nível do subsolo.----------------------------------------------------------------- Sublinhou que este documento ao nível das remodelações cria as condições para que
o Concelho de Santarém possa ter água com mais qualidade e, para isso, é necessário
fazer a substituição de condutas que, no essencial, estão contempladas no orçamento. ----- Seguidamente o senhor Presidente submeteu a votação o Plano de Actividade e
Orçamento dos Serviços Municipalizados de Santarém, que foi aprovado por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado remeter o documento à Assembleia Municipal para efeitos de
apreciação e votação. --------------------------------------------------------------------------------
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--- ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA DOIS MIL E CINCO - Foram presentes os
documentos em epígrafe, que foram objecto de amplo debate, após o que o senhor
Presidente propôs que o assunto seja retirado da reunião para permitir que os serviços
prestem os esclarecimentos solicitados pelas senhoras Vereadoras Hélia Félix e Luísa
Mesquita. Manifestou disponibilidade para aceitar as propostas ou contributos que,
eventualmente, o PSD - Partido Social Democrata ou a CDU - Coligação Democrática
Unitária apresentem e estudar a possibilidade das mesmas serem incluídas nos
documentos em análise. ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara concordou com a proposta, devendo o assunto ser novamente presente na
próxima reunião para apreciação e votação.-------------------------------------------------------- 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 vinte de Dezembro, 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 intervenção. ------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram onze 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 ______________________________________________________
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--------------------------------------- OS VEREADORES------------------------------------------- Eng.º José Andrade _____________________________________________________
--- Manuel Afonso ____________________________________________________________
--- Dr.ª Maria Luísa Mesquita _______________________________________________
--- Dr.ª Hélia Félix________________________________________________________
--- Idália Moniz __________________________________________________________
--- Eng.º Joaquim Neto ____________________________________________________
--- Dr. Nuno Cardigos Fernandes _____________________________________________
--- José Marcelino ________________________________________________________

