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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e vinte minutos,
saudando o senhor Ricardo Gonçalves presente nesta reunião em substituição da senhora
Vereadora Lígia Batalha, 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. ----- O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Lígia Batalha se encontra no
Porto, em representação da Câmara Municipal, pelo que se verificaram dúvidas sobre a
sua substituição na presente reunião.---------------------------------------------------------------- Após contactos com algumas Câmaras do País, concluiu-se que a prática é substituir
Vereadores que não podem estar presentes, nas reuniões, independentemente da razão do
seu impedimento. -------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Rui Barreiro considerou irregular a situação pois em seu
entender um órgão composto por nove elementos hoje tem dez: nove presentes na
reunião do Executivo e um em serviço, no Porto. Disse que fazia sentido a substituição
da senhora Vereadora Lígia Batalha se a mesma tivesse suspendido funções, pelo que
gostaria de ter uma informação jurídica esclarecedora e que sustente esta matéria.---------- O senhor Vereador Ramiro Matos esclareceu que os contactos foram efectuados
com juristas de outras Câmaras, que sustentaram estas substituições com a necessidade
de suprir irregularidades de quórum nas reuniões do Executivo, porque poderiam pôr em
causa a representatividade do órgão e a própria regularidade das votações e, por isso, as
substituições estão previstas na lei.------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Rui Barreiro referiu que as informações que tinha no anterior
mandato eram completamente díspares destas, pelo que sugeriu que se solicitassem
pareceres à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo e à Direcção Geral da Administração Pública, para que não se suscitem mais
dúvidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Luísa Mesquita disse ser sensível à questão que o senhor
Vereador Rui Barreiro levanta e, por outro lado, à posição do PSD - Partido Social
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Democrata, com maioria relativa de quatro elementos, não se querer ver diminuído nas
suas decisões por ausência de um Vereador. ------------------------------------------------------- Acrescentou que, inclusivamente, a senhora Vereadora ausente, se está em
representação da Câmara, poderá estar a votar neste momento e portanto estarmos com
dez vereadores de facto. ------------------------------------------------------------------------------- Terminou dizendo que se devem solicitar os necessários esclarecimentos para que a
questão possa ser depois apreciada e haver a certeza de que tudo ficará legal.---------------- O senhor Presidente solicitou a integração na Ordem de Trabalhos, do assunto
seguinte, não se tendo registado oposição: Cemitério dos Capuchos – Processo de
Inquérito – Nomeação de Inquiridor. ------------------------------------------------------------ Em seguida 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 – Deu conhecimento das decisões tomadas sobre processos de obras no período
de vinte e nove de Maio a dois do corrente mês e constantes dos Editais números setenta
e um e setenta e dois/dois mil e seis. ---------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Rui Barreiro – Solicitou que os resumos diários de Tesouraria
sejam presentes em todas as reuniões, de modo a que todo o Executivo possa conhecer a
situação financeira da Câmara Municipal de Santarém. ------------------------------------------ Senhor Vereador Manuel Afonso – Chamou a atenção para o facto de termos tido
um inverno com alguma pluviosidade, o que provocou um crescimento anormal das
ervas. Por isso perguntou se a Comissão Municipal de Defesa dos Fogos Florestais está
já a acautelar estas situações. ------------------------------------------------------------------------- Senhor Vereador Joaquim Neto – Um – Perguntou se há intenção de atribuir os
restantes cinquenta por cento de subsídios aos clubes no âmbito do Apoio ao
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Associativismo assim como se há intenção de informar os clubes dos apoios com que
podem contar.------------------------------------------------------------------------------------------- Dois – Estando a decorrer as Comemorações do Dia Mundial do Ambiente,
perguntou qual o ponto da situação sobre a petição do Rio Alviela e se já existem datas e
programa para o Festival do Rio Alviela, a realizar em Vaqueiros. ---------------------------- Senhora Vereadora Luísa Mesquita – Um – Referiu que se está a aproximar o novo
ano lectivo e que tem informação de que o Governo vai financiar a cem por cento os
transportes escolares e as refeições. Tem também informação de que está previsto
financiamento para as Autarquias remodelaram e intervirem no espaço das escolas.
Perguntou, em face disto, se para o Concelho de Santarém estão garantidos todos estes
financiamentos. Acrescentou que as informações de que dispõe são de que há garantia de
que os financiamento serão dados em Setembro e em Janeiro. Disse ainda que, como as
escolas têm de estar concluídas até Setembro, o Governo faz a seguinte leitura: se as
escolas pedirem atempadamente verbas através das Direcções Regionais, todos os
espaços serão requalificados; se as escolas não forem intervencionadas é porque as
autarquias não solicitaram a verba que precisavam para a sua intervenção. ------------------- Em resumo, perguntou se o financiamento para os transportes e para as refeições está
garantido a cem por cento e se o financiamento para a requalificação dos espaços já foi
dado e se existe a garantia de que todas as escolas que precisam de reparações vão estar
em condições de abrir em Setembro. --------------------------------------------------------------- Ainda a propósito deste assunto perguntou

se

há

protocolo

assinado

com

a

Associação Nacional de Municípios Portugueses e em caso afirmativo se o mesmo lhe
pode ser disponibilizado. ----------------------------------------------------------------------------- Dois – Referindo-se à visita da Senhora Ministra da Cultura pelo País e que teve o
seu início no Concelho de Santarém, e dado que na Comunicação Social se realçou o
extremo interesse manifestado na recuperação dos Conventos de São Francisco e de
Almoster, perguntou se existe algo de concreto e quais as propostas. ------------------------- A este propósito recordou que foi presente na Assembleia da República uma proposta
assinada pelos deputados de todas as forças políticas, com uma verba para a recuperação
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do Convento de São Francisco e Museu da Tumulária no Convento de São Francisco e
que essa proposta, apesar de ter sido assinada por todos, não foi aprovada pelo partido no
Governo - o PS - Partido Socialista, na altura. ----------------------------------------------------- Três – Referindo-se a outra notícia publicada pela Comunicação Social a propósito
da desclassificação da Estrada Nacional trezentos e sessenta e cinco e da sua entrega ao
município de Santarém, perguntou que informação concreta pode ser dada sobre o
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro – Referindo-se mais uma vez a notícias da Comunicação Social, desta vez
sobre a intervenção do senhor Comandante da Polícia de Segurança Pública que diz não
receber recados de ninguém, pergunta se entretanto já houve reuniões com a Polícia de
Segurança Pública e qual o ponto da situação. ----------------------------------------------------- Cinco – Informou que tem em seu poder cópias de cartas de criadores na área do
teatro que se lamentam por não receberem resposta.---------------------------------------------- Seis – Relativamente à informação que aparece na Agenda Cultural, perguntou quais
os critérios utilizados, já que há actividades que são divulgadas e outras não. ---------------- Sete – Quanto aos subsídios atribuídos na área da criação de teatro perguntou se a lei
é geral, porque alguns recebem antes dos eventos e outros recebem depois. Considera
que a regra deveria ser igual para todos e que todos deveriam receber antes dos eventos
se realizarem. ------------------------------------------------------------------------------------------- Oito – Referindo-se à Artemrede, pediu que lhe seja fornecido um relatório da sua
actividade desde que foi criada. Referiu que tem dúvidas quanto ao seu funcionamento e
gostava de saber quais os grupos do nosso Concelho que a integram, qual o
financiamento dado pela Câmara Municipal de Santarém e qual o contributo que ela dá
para a cultura do nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------- Nove – Por último solicitou informação sobre a petição do Rio Alviela referindo que
a existência de quatro mil assinaturas já obriga a discussão no plenário da Assembleia da
República. Solicitou também informações sobre a realização do Festival do Alviela. ------- Na sequência das intervenções verificadas, o senhor Presidente, informou: -----------
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--- Um – Já se recolheram dez mil e duzentas assinaturas na petição do Rio Alviela,
tendo-se atingindo o objectivo inicial das dez mil assinaturas. Referiu que já oficiou a
Assembleia da República a solicitar uma audiência, para entregar em mão a petição.
Quando tiver conhecimento da data informará o Executivo. ------------------------------------ Informou que o Festival do Alviela se realiza nos dias quinze e dezasseis de
Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------ Dois – Relativamente aos transportes escolares e tudo o que está relacionado com as
escolas, informou que a senhora Vereadora Lígia Batalha está neste momento numa
reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses para tratar destes assuntos. --- Três – Prestou alguns esclarecimentos sobre a Artemrede, acrescentando que,
oportunamente, irá fornecer o relatório solicitado. ------------------------------------------------ Quatro – Relativamente às cartas referidas pela senhora Vereadora Luísa Mesquita,
solicitou cópia das mesmas para verificar o que se passa, uma vez que, neste momento
não tem qualquer expediente em atraso. ------------------------------------------------------------ Cinco – Sobre a segurança e patrulhamento da nossa Cidade, informou que reuniu na
passada quarta-feira com o Comandante da Polícia de Segurança Pública que o informou
que, durante o fim de semana passado, actuou na área do Choupal, verificando-se que
estas acções estão a atingir os objectivos desejados. Informou ainda que o patrulhamento
nalgumas áreas da cidade vai ser reforçado. ------------------------------------------------------- Seis – Relativamente à recuperação dos Conventos de São Francisco, Santa Clara e
Almoster, informou que a Câmara Municipal de Santarém oficiou à Senhora Ministra da
Cultura, tendo-se colocado à disposição para o que seja necessário tendo em vista a
recuperação daqueles conventos. -------------------------------------------------------------------- Sete - Informou ter solicitado uma reunião com a REFER para esclarecer questões
relacionadas com a Linha do Norte. Disse ainda que, a verificarem-se alterações no
traçado da Linha do Norte, haverá questões a definir na Estrada Nacional trezentos e
sessenta e cinco, designadamente, no âmbito das passagens desniveladas.------------------
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--- Aproveitou para informar ainda que teve conhecimento que o Instituto de Estradas de
Portugal vai também desclassificar a Estrada Nacional trezentos e sessenta e dois
(Alcanhões), estando neste momento a ser reparada com vista a essa desclassificação. ----- Oito – Relativamente à limpeza das ervas e dado que o Município não tem de
momento disponibilidade para o fazer, informou que vai ser lançado um concurso para o
efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Mário Santos esclareceu quanto à Comissão dos Fogos
Florestais que estão a desenvolver contactos com as pessoas que integravam a Comissão
para reactivar esta organização. ---------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Ramiro Matos informou, no âmbito do Apoio ao
Associativismo, que efectivamente só foi aprovado metade do apoio e que prevê que seja
presente em reunião a atribuição de mais alguma verba assim como os novos critérios
para a época dois mil e seis/dois mil e sete. Lembrou que se encontra em discussão
pública o Projecto de Regulamento do Apoio ao Associativismo. ------------------------------ O senhor Vereador Mário Santos informou o Executivo de que a viatura mais
moderna dos Bombeiros sofreu um acidente, tendo ficado inoperacional. Acrescentou
que foi aberto um processo de averiguações e que se está a tentar colmatar a falta com a
gestão geral dos equipamentos existentes no Concelho.------------------------------------------ O senhor Vereador Manuel Afonso lamentou o acidente e desejou que se envidem
todos os esforços ou para a recuperação da viatura ou para a sua substituição, dada a
proximidade do Verão e, eventualmente, de fogos. ----------------------------------------------- Findo o Período de “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início ao “PERÍODO DA
ORDEM DO DIA”:-----------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES----------------------DIVERSOS------------------------------------------------------------------------------------------De BESLEASING & FACTORING – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
CRÉDITO, S.A., com sede na Avenida Álvares Cabral, número vinte sete – primeiro,
Lisboa, solicitando aprovação final do projecto para alterações num edifício destinado a
comércio, sito na Rua Guilherme de Azevedo, números trinta e sete a quarenta e sete,
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Freguesia de São Nicolau, nesta cidade. (Tema agendado para ratificação do despacho
do Senhor Presidente de trinta de Maio de dois mil e seis). ------------------------------------- Tendo o projecto de arquitectura sido aprovado em reunião camarária de dez de Abril
do corrente ano, e dado que foram apresentados os respectivos projectos de
especialidades, pelo que se encontra o projecto em condições merecer aprovação final.---- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente de
trinta do mês findo, que deferiu a aprovação final do projecto em causa, emitindo-se
posteriormente o respectivo alvará de construção, nos termos do número três do artigo
sessenta e oito, do Decreto Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de
dezoito de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei número cinco A/dois mil
e dois de onze de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------De MARIA MADALENA MORAIS F.A. MORAIS SARMENTO E OUTROS,
residentes na Avenida António Augusto Aguiar, número quarenta – primeiro esquerdo,
Município de Lisboa, apresentando projecto de arquitectura para construção de um
edifício de habitação colectiva, na Rua Braancamp Freire, número quinze – dezanove,
Freguesia de Marvila, nesta Cidade.----------------------------------------------------------------- Pelo Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente, foi emitido o seguinte
parecer: -------------------------------------------------------------------------------------------------- “Será relevante enfatizar a particularidade do caso em apreço, onde a intervenção da
Câmara Municipal de Santarém não se esgotou na acção coerciva (demolição de
preexistência, nos termos previstos no artigo noventa do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação), conduzindo o processo e estimulando o proprietário para que
investisse na reconstrução/edificação da sua propriedade, resultando numa dinâmica que
se ambiciona perpetuadora (estímulo ao investimento privado), com reflexos práticos na
revitalização do Centro Histórico de Santarém. --------------------------------------------------- Sobre a pretensão foram emitidos pareceres favoráveis do IPPAR - Instituto
Português do Património Arquitectónico, DREL – Direcção Regional de Educação de
Lisboa, IPA – Instituto Português de Arqueologia (com condições), DACS – Divisão de
Assuntos Culturais e Sociais (com condições), BMS/PC – Bombeiros Municipais de
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Santarém / Protecção Civil (com condições) e AEDPHCS - Associação de Estudo e
Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém. ------------------------------------------ Tendo em conta a informação técnica de vinte e três de Maio de dois mil e cinco
(constante do processo), proponho a aprovação do projecto de arquitectura em apreço,
devendo atender-se às preocupações emanadas nos pareceres das entidades que se
pronunciaram sobre a pretensão, com particular relevância para a necessidade de
anteceder a realização da obra com sondagens arqueológicas (nos termos previstos na
legislação aplicável), cujo resultado pode comprometer a concretização da solução
preconizada, ao nível da cave.” ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em causa,
devendo ser apresentados os respectivos projectos de especialidades, no prazo de seis
meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------De IDALINA GERTRUDES HOMEM DA SILVA, com sede na Rua Conde Alto
Mearim, número dezasseis, no lugar e Freguesia de Almoster, deste Município,
solicitando recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao alvará de
loteamento número três/dois mil, que licenciou uma propriedade sita na rua da sua
residência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Comissão de Vistorias, foi concluído o seguinte: -------------------------------------- “Após realização da vistoria ao local, para efeitos de recepção definitiva das obras de
urbanização, a Comissão constatou que estão reunidas condições para a recepção
definitiva das obras de urbanização.” --------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, receber definitivamente as obras de
urbanização, referentes ao alvará número três/dois mil, em face do auto de vistoria
emitido. -----------------------------------------------------------------------------------------------De JOSÉ CARLOS VICENTE PEREIRA E OUTROS, residentes na Rua dezasseis
de Abril, número sessenta e dois, no lugar de Alto do Bexiga, Freguesia de São Salvador,
nesta cidade, solicitando recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao
alvará de loteamento número dois/noventa e seis, que licenciou uma propriedade sita na
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Quinta do Pinheiro, Fontaínhas, Freguesia de São Nicolau, nesta cidade. --------------------- A Comissão de Vistorias, concluiu o seguinte: ---------------------------------------------- “Após realização da vistoria ao local, para efeitos de recepção definitiva das obras de
urbanização, a Comissão constatou que estão reunidas condições para a recepção
definitiva das obras de urbanização.” --------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, receber definitivamente as obras de
urbanização, referentes ao alvará número dois/noventa e seis, em face do auto de vistoria
emitido. -----------------------------------------------------------------------------------------------De VIRGÍLIO VICENTE DE ALMEIDA, residente no lugar e Freguesia de Póvoa da
Isenta, deste Município, apresentando alterações ao alvará de loteamento número cento e
oitenta e três/oitenta e dois, que licenciou uma propriedade sita no lugar e freguesia da
sua residência. ------------------------------------------------------------------------------------------ Pela Divisão de Gestão Urbanística, foi prestada a seguinte informação: --------------- “O requerente pretende que sejam certificadas as áreas dos lotes, área de intervenção
e que o terreno corresponde ao artigo cadastral número oito da Secção P, ao artigo
urbano número quatrocentos e quarenta e oito, ambos da freguesia da Póvoa da Isenta,
possuindo a descrição setenta e três mil setecentos e trinta. ------------------------------------- Relativamente a este assunto, cumpre-me informar que, analisada a pretensão, poderse-á certificar que o loteamento com o número de alvará cento e oitenta e três/oitenta e
dois, possui uma área de intervenção de sete mil duzentos e oitenta e sete vírgula
cinquenta metros quadrados sendo constituído por sete lotes, uma área sobrante de três
novecentos e cinquenta metros, e corresponde aos referidos artigos número oito e
quatrocentos e quarenta e oito. ----------------------------------------------------------------------- Por não ter sido apresentada certidão de registo predial não poderá certificar-se a
correspondência com a inscrição na Conservatória do Registo Predial.------------------------ De referir, por último, que o a área do lote número um, de acordo com o ponto
segundo do referido alvará, estará sempre condicionada à cedência ao domínio público
de uma faixa de terreno que permita o alargamento para oito metros da Rua a Poente
desta parcela e um raio de cinco metros no gaveto.”--------------------------------------------
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--- Pelo requerente foram apresentadas as correcções solicitadas, pelo que o processo
encontra-se em condições de merecer aprovação. ------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a presente alteração ao alvará número
cento e oitenta e três/oitenta e dois, em face da informação atrás transcrita. ---------------LICENCIAMENTOS DIVERSOS-------------------------------------------------------------De ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSPAL DE SANTARÉM, com sede na Rua
João Afonso, número nove, nesta Cidade, solicitando isenção do pagamento da licença
especial de ruído e licença de utilização para funcionamento e realização de Congresso
Evangélico Viagospel – Celebração Juvenil de Música Gospel, no Jardim de São
Domingos e Jardim Campo Sá da Bandeira, nos dias quinze e dezoito de Junho de dois
mil e seis, respectivamente. (tema agendado para ratificação do despacho do Senhor.
Presidente de vinte e seis de Maio de dois mil e seis).-------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
vinte seis do mês findo, que isentou do pagamento de taxas referentes à licença especial
de ruído e licença de utilização para realização de Congresso Evangélico Viagospel nos
dias solicitados, nos termos do número três do artigo sessenta e oito, do Decreto Lei
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei número cinco A/dois mil e dois de onze de Janeiro.-------------De ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, com sede
na Rua Serpa Pinto, número cento e vinte seis – primeiro, Freguesia de São Salvador,
nesta Cidade, solicitando isenção do pagamento da licenças especial de ruído e licença
de utilização para funcionamento e realização de animação cultural, na Praça Sá da
Bandeira, Freguesia da sua sede, no dia um de Junho de dois mil e seis. (tema agendado
para ratificação do despacho do Senhor Presidente de vinte e nove de Maio de dois mil e
seis).------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
vinte e nove do mês findo, que isentou do pagamento de taxas referentes à licença
especial de ruído e licença de utilização para realização de animação cultural nos dias
solicitados, nos termos do número três do artigo sessenta e oito, do Decreto Lei número
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cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhe
foi dada pela Lei número cinco A/dois mil e dois de onze de Janeiro. ----------------------De ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, com sede
na Rua Serpa Pinto, número cento e vinte seis – primeiro, Freguesia de São Salvador,
nesta Cidade, solicitando isenção do pagamento da licença especial de ruído e licença de
utilização para funcionamento e realização de passagem de modelos, desfile “Look In” –
Manequim Revelação, na Praça Sá da Bandeira, freguesia da sua sede, no dia vinte sete
de Maio de dois mil e seis. (tema agendado para ratificação do despacho do Senhor
Presidente de vinte e seis de Maio de dois mil e seis).-------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
vinte seis do mês findo, que isentou do pagamento de taxas referentes à licença especial
de ruído e licença de utilização para realização de Passagem de Modelos nos dias
solicitados, nos termos do número três do artigo sessenta e oito, do Decreto Lei número
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhe
foi dada pela Lei número cinco A/dois mil e dois de onze de Janeiro. ----------------------De CENTRO DE CONVÍVIO E CULTURA DO BAIRRO DONA CONSTANÇA,
com sede no Bairro Dona Constança, Freguesia de Tremês, deste Município, solicitando
isenção do pagamento da licença especial de ruído e licença de utilização para
funcionamento e realização de festa popular, no lugar e freguesia da sua sede, nos dias
dois, três e quatro de Junho dois mil e seis (tema agendado para ratificação do despacho
do Senhor Presidente de vinte e nove de Maio de dois mil e seis). ----------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
vinte e nove do mês findo, que isentou do pagamento de taxas referentes à licença
especial de ruído e licença de utilização para realização de Festa Popular nos dias
solicitados, nos termos do número três do artigo sessenta e oito, do Decreto Lei número
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhe
foi dada pela Lei número cinco A/dois mil e dois de onze de Janeiro. ----------------------De SOCIEDADE RECREATIVA OPERÁRIA DO VALE DE SANTARÉM, com
sede na Rua Alferes de Aguiar, na Vila e Freguesia de Vale de Santarém, deste
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Município, solicitando isenção do pagamento das licenças especial de ruído e licença de
utilização para funcionamento e realização de espectáculo de animação cultural, no lugar
e freguesia da sua sede, nos dias vinte sete e vinte oito de Maio de dois mil e seis (tema
agendado para ratificação do despacho do Senhor Presidente de vinte e seis de Maio de
dois mil e seis). ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente de
vinte seis do mês findo, que isentou do pagamento de taxas referentes à licença especial
de ruído e licença de utilização para realização de Espectáculo de animação cultural nos
dias solicitados, nos termos do número três do artigo sessenta e oito, do Decreto Lei
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei número cinco A/dois mil e dois de onze de Janeiro.---------------- ----------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES ------------------------------------- TOPONÍMIA - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DO NOME CALÇADA
"SELECÇÃO 66" A ESPAÇO SITO NO LARGO CÂNDIDO DOS REIS –
RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Vereador Ramiro Matos foi presente a seguinte proposta:------------------ “Considerando o grande contributo que a Selecção Nacional de Futebol de sessenta e
seis deu ao nosso País, afirmando o futebol nacional no contexto mundial;------------------- Que está prestes a iniciar-se o campeonato mundial de dois mil e seis, repetindo-se o
apuramento da nossa selecção; ----------------------------------------------------------------------- Que os “Magriços” constituem uma referência nacional, nomeadamente para os mais
jovens, contribuindo para o incentivo da prática desportiva; ------------------------------------ Que a Câmara Municipal de Santarém, no uso da sua competência de apoio à
promoção e fomento da prática desportiva deve desenvolver eventos que possam cumprir
estes desideratos; --------------------------------------------------------------------------------------- É vontade da Câmara Municipal, em conjunto com o W Shopping e Sindicato dos
Jogadores de Futebol levar a efeito uma homenagem à Selecção de sessenta e seis,
convidando alguns dos atletas que deram a Portugal um terceiro lugar no mundial
daquele ano e conjuntamente emita uma mensagem de apoio à selecção do presente ano;
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--- Proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea v) do número um
do artigo sessenta 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, atribuir o nome `Calçada “Selecção de 66”`ao espaço sito no
Largo Cândido dos Reis, (em frente ao W Shopping), como forma de homenagear os que
há quarenta anos elevaram bem alto o nome de Portugal.---------------------------------------- Atendendo à proximidade do evento (vinte e oito de Maio de dois mil e seis), sem
que até lá esteja agendada reunião camarária, proponho que o senhor Presidente da
Câmara Municipal autorize a presente proposta, submetendo tal despacho a ratificação
do Executivo Municipal na sua reunião de vinte e nove de Maio de dois mil e seis.
Foram consultadas as forças políticas com assento no Executivo que, informalmente,
concordaram com o proposto.”----------------------------------------------------------------------- Tendo a proposta acima transcrita merecido o despacho de concordância do senhor
Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente de vinte e seis de Maio, atribuindo o nome de “Calçada Selecção de 66” ao
espaço sito no Largo Cândido dos Reis (frente ao W Shopping), como forma de
homenagear a Selecção Nacional de Futebol de mil novecentos e sessenta e seis. ----------- SCALABISPORT - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, EM - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA PAGAMENTO
DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS – RATIFICAÇÃO ---------------------- Pela Scalabisport – Gestão de Equipamentos e Actividades Desportivas,
Empresa Municipal, foi presente uma carta de dez de Maio, solicitando a transferência
de trinta e cinco mil euros para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos
funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de
trinta e um de Maio, autorizando a transferência de trinta e cinco mil euros para a
Scalabisport – Gestão de Equipamentos e actividades Desportivas, Empresa Municipal
para pagamento dos vencimentos dos funcionários. ---------------------------------------------- CULT

-

COMUNIDADE

URBANA

DA

LEZÍRIA

DO

TEJO

-
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ACTUALIZAÇÃO DE QUOTA------------------------------------------------------------------- Foi presente um fax da CULT - Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo
informando que em Sessão Ordinária daquela Comunidade, foi aprovada por
unanimidade a actualização do valor da quotização do Município para o montante de seis
mil setecentos e treze euros. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, concordar com a
actualização da quota para a CULT - Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, no
montante de seis mil setecentos e treze euros por mês, assumindo o respectivo encargo. --- PROTOCOLO COM A APAV - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À
VÍTIMA ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara, sob proposta do senhor Vereador Ramiro Matos, deliberou por
unanimidade, retirar o assunto da presente reunião.----------------------------------------------- TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------------------------- UM - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE TRÂNSITO -------------- Pelo senhor Vereador Mário Santos foi presente proposta para constituição da
Comissão Técnica de Trânsito, do seguinte teor: -------------------------------------------------- “Comissão Técnica de Trânsito. Esta Comissão é constituída, não só pelos serviços
técnicos da Câmara Municipal de Santarém, como também por entidades exteriores, com
estreita ligação à problemática do trânsito. O seu objectivo é o acompanhamento técnico
das medidas a adoptar em matéria de trânsito, no Concelho de Santarém. -------------------- Composição: ---------------------------------------------------------------------------------------- Presidente da Câmara Municipal de Santarém;------------------------------------------------ E/ou Vereador com delegação de competências nesta área; --------------------------------- Representantes de Associações de Freguesias; ------------------------------------------------ Representantes das Juntas de Freguesia (a convocar em função da ordem de
trabalhos); ----------------------------------------------------------------------------------------------- Representante do Departamento de Obras e Equipamentos;--------------------------------- Representante do Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente; ---------------------- Representante do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento; -----------------
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--- Representante da Polícia de Segurança Pública; ---------------------------------------------- Representante da Guarda Nacional Republicana; --------------------------------------------- Representante das Estradas de Portugal; ------------------------------------------------------- Representante da Direcção Geral de Viação.” ------------------------------------------------- A Câmara, tomando conhecimento, deliberou, por unanimidade, concordar com a
constituição da Comissão Técnica de Trânsito, conforme proposto pelo senhor Vereador
Mário Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------- DOIS - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA DE TRÂNSITO------ Pelo senhor Vereador Mário Santos foi presente a seguinte proposta:------------------- “Comissão Consultiva de Trânsito. Tem por finalidade esta Comissão Consultiva, a
emissão de pareceres sobre o trânsito no Concelho de Santarém.------------------------------- É constituída por organismos representativos dos mais diversos interesses sociais,
económicos e autárquicos. A sua constituição, sempre que se justifique, poderá ser
alargada a outras entidades e/ou pessoas, com ligação às matérias a analisar. ---------------- Composição: --------------------------------------------------------------------------------------- Um representante da Comissão Técnica de Trânsito;----------------------------------------- Representante da cada força política eleita com assento na Assembleia Municipal;----- Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil; ------------------------------------- Órgãos de Comunicação Social de âmbito Concelhio; --------------------------------------- Associação de Estudo e Defesa do Património; ----------------------------------------------- Associação Comercial e Empresarial de Santarém;------------------------------------------- Rodoviária do Tejo; ------------------------------------------------------------------------------- Associação de Moradores do Centro Histórico; ----------------------------------------------- Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel; --------------- Núcleo de Santarém do NERSANT. ------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a composição da Comissão
Consultiva de Trânsito, proposta pelo senhor Vereador Mário Santos, devendo remeterse o assunto à Assembleia Municipal para nomeação dos respectivos representantes. ------ PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA -------------
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--- Pelo senhor Vereador Mário Santos foi presente o Projecto do Regulamento
Municipal de Toponímia, que se dá por integralmente transcrito na presente acta, dela
fazendo parte integrante (Documento I).------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Projecto de Regulamento,
que deverá ser submetido a apreciação pública, nos termos da Lei. ---------------------------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO TOPONÍMICA ------------------------------------- Pelo senhor Vereador Mário Santos foi presente proposta de constituição da
Comissão Toponímica, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------- “Comissão Toponímica. Tem por finalidade, a constituição desta Comissão, dar
cumprimento ao artigo terceiro do Regulamento Municipal de Toponímia, em fase de
discussão.------------------------------------------------------------------------------------------------ A sua constituição não inviabiliza a consulta a outras entidades e/ou pessoas, sempre
que se justifique.---------------------------------------------------------------------------------------- Composição: -------------------------------------------------------------------------------------- Presidente da Câmara Municipal de Santarém;------------------------------------------------ E/ou Vereador com competências delegadas;-------------------------------------------------- Departamento de Obras e Equipamentos; ------------------------------------------------------ Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente;-------------------------------------------- Departamento de Assuntos Culturais e Sociais; ----------------------------------------------- Um representante de cada força política eleita com assento na Assembleia Municipal;
--- Representantes das Juntas de Freguesia (a convocar em função da ordem de
trabalhos).” ---------------------------------------------------------------------------------------------- Após breve troca de impressões, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar
com a composição da Comissão Toponímica à excepção do representante do
Departamento de Obras e Equipamentos, que não deverá integrar esta Comissão,
devendo o assunto remeter-se à Assembleia Municipal para efeitos de nomeação dos
respectivos representantes.---------------------------------------------------------------------------- CEMITÉRIO DOS CAPUCHOS - PROPOSTA DE EDITAL ------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar afixar e publicar o edital, tornando
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público que se vai proceder ao levantamento das ossadas dos corpos sepultados no
Cemitério dos Capuchos, em conformidade com a proposta de edital que fica anexa à
presente acta (Documento II) dela fazendo parte integrante. ------------------------------------ INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO - EMISSÃO DE PARECERES NOS
TERMOS DA PORTARIA NÚMERO CENTO E NOVENTA E SEIS-A/DOIS MIL
E UM, DE DEZ DE MARÇO, RECTIFICADA PELA PORTARIA NÚMERO
DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO/DOIS MIL E DOIS, DE DOZE DE
MARÇO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente um ofício do Centro de Emprego de Santarém, solicitando o parecer
desta Autarquia sobre o projecto de candidatura aos apoios no âmbito da medida
Iniciativas Locais de Emprego, apresentado por Lucília Agostinho Gaspar Rodrigues,
prevendo a criação de um posto de trabalho, cuja actividade irá ter lugar na Rua
Professora Amélia Nascimento Freire, número dez, Albergaria, em Almoster.--------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à candidatura em
apreço, realçando que este parecer não substitui quaisquer formalismos inerentes ao
licenciamento da actividade e/ou estabelecimento. ----------------------------------------------- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM E A APPEL – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDITORES E
LIVREIROS, PARA REALIZAÇÃO DA IV FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE
SANTARÉM------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Departamento de Assuntos Culturais e Sociais foi presente a proposta de
protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Santarém e a APEL – Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros, para a realização da Feira do Livro de Santarém/dois
mil e seis.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo que fica anexo à presente
acta (Documento III), dela fazendo parte integrante, devendo ser corrigida a cláusula
primeira no que se refere ao início da Feira, que deverá ser a vinte e três de Junho.--------- CEMITÉRIO

DOS

CAPUCHOS

–

PROCESSO

DE

INQUÉRITO

NOMEAÇÃO DE INQUIRIDOR ---------------------------------------------------------------

-
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--- A Câmara, sob proposta do senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, nomear
o Doutor José Torrão para inquiridor no Processo de Inquérito mandado instaurar na
última reunião do Executivo aos factos ocorridos no Cemitério dos Capuchos. -------------- TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL -------------- Circular número sessenta e nove/dois mil e seis, de seis do mês findo, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo resolução política aprovada na XXIII
Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa. Remete também
"Carta europeia para a igualdade das mulheres e homens na vida local", exortando a
autarquia a subscrever este documento-------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- Circular número setenta/dois mil e seis, de dezassete do mês findo, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses chamando a atenção para a importância de que se
reveste a participação do município no processo de discussão pública do Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e solicitando comentários e
sugestões sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- Carta da Fundação Antero de Quental, de dezassete do mês findo, convidando o
executivo para um debate sobre o "Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território para a Região do Oeste e Vale do Tejo", a realizar em Santarém, no Teatro Sá
da Bandeira, no dia cinco de Junho, pelas vinte e uma horas. ----------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- Carta de dezanove do mês findo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português, remetendo a resposta do Governo ao requerimento da Deputada Luísa
Mesquita sobre "As condições de saúde existentes no distrito de Santarém".
--- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- Carta de vinte e três do mês findo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português, remetendo cópia do requerimento entregue na Assembleia da República pela
Deputada Luísa Mesquita sobre a "Poluição do Rio Alviela".
--- A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------
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--- Documento de proposta de actuação da “SRU - Santarém Antiga"------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 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 dezanove de Junho, com
início às quinze horas e de acordo com a competência que lhe confere o número cinco do
artigo oitenta e quatro da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de
onze de Janeiro, declarou aberto o “PERÍODO DE INTERVENÇÃO DESTINADO
AO PÚBLICO”:--------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Germano Pacheco que chamou a atenção para questões
relacionadas com o Trânsito na Ribeira de Santarém, designadamente no que respeita ao
estacionamento que é caótico e que pode levar a situações graves caso seja necessária a
circulação de veículos prioritários. ------------------------------------------------------------------ Aludiu também à necessidade de limpeza de terrenos em vias de acesso a habitações.
--- Interveio a seguir o senhor Engenheiro Pisca Eugénio que teceu comentários a
propósito da Zona de Desenvolvimento Económico da Quinta da Mafarra.-------------------------------------------------------ENCERRAMENTO ------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente foi declarada encerrada
a reunião eram dezassete horas e vinte minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, __________________________________________________ Chefe de Secção
a redigi e subscrevi.------------------------------------------------------------------------------------ O PRESIDENTE --------------------------------------------------------------------------------- Francisco Flores ______________________________________________________
--- OS VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------
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--- Rui Barreiro __________________________________________________________
--- Ramiro Matos ________________________________________________________
--- Manuel Afonso _______________________________________________________
--- Mário Santos _________________________________________________________
--- Joaquim Neto _________________________________________________________
--- Maria Luísa Mesquita __________________________________________________
--- Ricardo Gonçalves_____________________________________________________
--- Henriqueta Carolo _____________________________________________________

