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Aos sete dias do mês de Março do ano dois mil e sete, nesta Vila de Alcochete e
Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos,
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor Dr. Luís
Miguel Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se
presentes os Senhores Vereadores, António Luís Lucas Rodrigues, José Luís dos
Santos Alfélua Ferreira, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado,
José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova
Caetano Barbosa.

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e ordenou que se iniciasse a
leitura dos assuntos agendados, na respectiva “ordem do dia”, para a presente
reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, cento e trinta e sete mil, setecentos e
sessenta e nove euros e sessenta e um cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e um
euros e vinte sete cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 2240 ao número 2510.

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTAS
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião de 07 de Fevereiro de 2007, por
unanimidade e a acta da reunião de 21 de Fevereiro de 2007, por maioria, com 1
abstenção da Senhora Vereadora Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa, por
não ter estado presente.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
1 – PROJECTOS APROVADOS

O Senhor Presidente informou a Câmara ao abrigo do disposto no n.º1 e n.º2 do
artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos projectos seguintes:

a) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado
da Praia, Lote 15 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.152.06 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado
da Praia, Lote 16 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.153.06 (H)
c) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado
da Praia, Lote 19 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.156.06 (H)
d) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado
da Praia, Lote 20 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.157.06 (H)
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e) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado
da Praia, Lote 21 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.158.06 (H)
A Câmara tomou conhecimento.

2 – LOTEAMENTOS

a) Pedido de recepção definitiva, apresentado por Maria da Conceição dos
Santos Magro e outros, referente ao Loteamento, sito na Rua da Tacôa, Canto do
Pinheiro em Alcochete.
Proc.º N.º E-7/94
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Em face das informações favoráveis da DSU, da EDP e da PT, constantes do
processo, estão reunidas as condições previstas na legislação aplicável (DecretoLei n.º 448/91, de 29 de Novembro) para que a Câmara Municipal delibere
proceder à recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento referido
em epígrafe, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 4/96 de 1996/10/28.

Deverá proceder-se à libertação da totalidade da caução ainda vigente.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

b) Pedido de recepção definitiva, apresentado por Formiconstroi, Lda., referente
ao Loteamento sito em Samouco.
Proc.º N.º E-3/97
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:
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«Em face das informações favoráveis da DSU, da EDP e da PT, constantes do
processo, estão reunidas as condições previstas na legislação aplicável (DecretoLei n.º 448/91, de 29 de Novembro) para que a Câmara Municipal delibere
proceder à recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento referido
em epígrafe, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 1/98 de 1998/04/22.

Deverá proceder-se à libertação da totalidade da caução ainda vigente.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

c) Pedido de recepção definitiva, apresentado por Montidomus – Sociedade de
Construções, Lda., referente ao Loteamento sito em Samouco.
Proc.º N.º E-1/99
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Em face das informações favoráveis da DSU, da EDP e da PT, constantes do
processo, estão reunidas as condições previstas na legislação aplicável (DecretoLei n.º 448/91, de 29 de Novembro) para que a Câmara Municipal delibere
proceder à recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento referido
em epígrafe, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 1/98 de 1998/04/22.

Deverá proceder-se à libertação da totalidade da caução ainda vigente.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

d) Correcção do 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2001, emitido em
nome de SPOC – Sociedade Portuguesa de Obras de Construção, Lda e José
António dos Santos.
Proc.º N.º E-2/99
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Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Foi aprovada pela Câmara Municipal, em reunião de 2005/02/02, a rectificação
das áreas de dois lotes do loteamento em questão.

A informação técnica que serviu de base à deliberação continha uma gralha na
indicação de uma das áreas a rectificar.

Embora as áreas resultantes da rectificação estejam correctamente indicadas,
numa das referências aos valores originais trocou-se um “5” por um “8”.

Para que o valor “errado” constante da informação não venha a originar, no
futuro, qualquer mal-entendido, considerou-se conveniente levar de novo a
reunião da Câmara Municipal o texto original devidamente corrigido, que é o
seguinte:

É solicitada a rectificação das áreas dos lotes 1 e 12 do loteamento referido em
epígrafe. Tratando-se de uma mera rectificação das áreas entre dois lotes, sendo
que à área do “lote 1” é subtraído o mesmo valor que acresce à área do “lote 12”,
sem qualquer outra alteração de áreas ou outros parâmetros urbanísticos,
julgamos poder a Câmara Municipal deferir o pedido, sem mais formalidades,
procedendo ao respectivo aditamento ao alvará de Loteamento.
Assim, a área do lote 1 passará de 357,81 m2, para 334,11 m2 e a do lote 12
passará de 446,18 m2, para 469,88 m2.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

e) Pedido de licenciamento de alterações à operação de loteamento no Largo da
Feira, em Alcochete, apresentado por Manuel Joaquim Orvalho, S.A.
Proc.º N.º LU.004.05
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Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Em reunião de 2006/06/14 a Câmara Municipal aprovou o projecto de
loteamento referido em epígrafe, deliberando licenciar a respectiva operação de
loteamento.

Vêm agora os requerentes solicitar a alteração do referido loteamento,
apresentando projecto de alteração que prevê a redução do número de fogos de
92 para 76.

Esta redução conduz a uma densidade habitacional de 30 fogos/Ha, naturalmente
inferior à anteriormente prevista (36,2).

Uma vez que não é prevista qualquer outra alteração dos parâmetros
urbanísticos ou de quaisquer outras características do loteamento, parece-nos
dever a Câmara Municipal proceder à aprovação do projecto em análise,
mantendo todas as restantes condições da deliberação de 2006/06/14.

Esta aprovação decorre das regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, não dependendo de quaisquer outras formalidades, visto não
haver lugar à emissão de alvará de loteamento.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

f) Pedido de licenciamento da operação de loteamento na E. M. 501, Fazendas
do Samouco ou Porto Velho – Samouco, apresentado por José Póvoas Pinho.
Proc.º N.º LU.003.06
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:
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«O loteamento em análise incide sobre o prédio descrito sob o n.º
00782/20060508, da freguesia Do Samouco, concelho de Alcochete, com uma
área total de 1.585,00 m2, inserido, segundo o P.D.M. de Alcochete, no Espaço
de Expansão Urbana UE5 de Samouco.
A área de intervenção, para efeito de cálculo de índices, é de 1.911,13 m2.

A proposta, que adiante se caracteriza, conforma-se com o P.D.M. e apresenta
uma adequada inserção na envolvente.
O projecto prevê a constituição de 4 lotes, com área total de 1.173,70 m2,
destinados a moradias unifamiliares geminadas, com um total de 4 fogos.
Prevê-se uma área total de construção acima do solo de 764,00 m2, sendo
680,00 m2 destinados a habitação e 84,00 m2 a garagens (1 lugar coberto por
fogo mais um lugar por fogo no logradouro).
É cedida ao Município uma área de 411,30 m2, para infraestruturas. Dada a
localização e enquadramento do terreno a lotear, não se justifica cedência para
equipamentos ou espaços verdes públicos, pelo que haverá lugar a
compensação nos termos do RUEMA.

O número de lugares de parqueamento previstos na via pública é de 4.

O índice de utilização bruto é de 0,40 (pdm:0,40) e a densidade habitacional é de
20,93 fogos/Ha (pdm:40).

Assim, em nosso entender, o loteamento em apreciação cumpre os requisitos
que as normas legais e regulamentares em vigor determinam e integra-se, de
forma aceitável, no espaço envolvente. Foi emitido parecer favorável pela Força
Aérea.

Por consulta da D.S.U. soube-se não haver inconveniente na ligação às
infraestruturas existentes.
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Parte da área cedida ao Domínio Público Municipal destina-se a futuro
arruamento transversal à E.M. 501, para acesso ao espaço urbanizável contíguo,
cuja execução será da responsabilidade dos promotores da respectiva operação
urbanística.

O requerente deverá submeter a aprovação os projectos das obras de
urbanização, no prazo máximo de um ano, contado da notificação da referida
deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

g) Pedido de licenciamento da operação de loteamento em Porto Velho,
Samouco, apresentado por Wonder Plano Unipessoal, Lda.
Proc.º N.º LU.004.06
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«O loteamento em análise, incide sobre os prédios descritos sob o n.º
00769/20050706 (6.440 m2) e o n.º 00630/310101 (6.120 m2) da freguesia do
Samouco, concelho de Alcochete, com uma área total de 12.560,00 m2, inseridos,
segundo o P.D.M. de Alcochete, no Espaço de Expansão Urbana UE5 de
Samouco.

Para além das áreas dos lotes e das áreas cedidas ao Domínio Público, haverá
uma parcela remanescente, de natureza privada, com a área de 2.487,20 m2.

A proposta, que adiante se caracteriza, conforma-se com o P.D.M. e apresenta
uma adequada inserção na envolvente.
O projecto prevê a constituição de 10 lotes, com área total de 4.770,50 m2,
destinadas a moradias unifamiliares isoladas, com um total de 10 fogos.
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Prevê-se uma área total de construção acima do solo de 3.350,60 m2, sendo
2840,00 m2 destinados a habitação e 510,60 m2 para arrumos e garagens.

No interior dos lotes estão previstos 24 lugares de estacionamento.
É cedida ao Município uma área de 4.912,30 m2, sendo 2.958,00 m2 para
infraestruturas, 1.726,50 m2 para espaços verde e de utilização colectiva e 617,80
m2 para equipamentos colectivos.

O número de lugares de parqueamento previstos na via pública é de 12.

O índice de utilização bruto é de 0,37 (pdm:0,40) e a densidade habitacional é de
11,1 fogos/Ha (pdm:40).

Assim, em nosso entender, sem prejuízo do parecer da Força Aérea, o
loteamento em apreciação cumpre os requisitos que as normas legais e
regulamentares em vigor determinam e integra-se de forma aceitável no espaço
envolvente.

Por consulta da D.S.U. soube-se não haver inconveniente na ligação às
infraestruturas existentes, embora seja necessária a elevação das águas
residuais domésticas, até se verificar a infraestruturação dos terrenos que se
estendem até à variante.

Para além das obras de urbanização a executar na área a lotear, será encargo do
promotor a construção do arruamento de ligação do loteamento à E.M. 501,
incluindo todas as infraestruturas urbanas que o integrarão, bem como quaisquer
outras obras de ligação a infraestruturas existentes.

O requerente deverá submeter a aprovação os projectos das obras de
urbanização, no prazo máximo de um ano, contado da notificação da referida
deliberação.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

h) Pedido de redução da garantia bancária, apresentado por Sónifogo –
Construção, Lda., referente ao Loteamento, sito em Cercal de Baixo, em S.
Francisco.
Proc.º N.º E-3/00
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada
pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor:

«Nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro)
e em face da informação da DSU, poderá a Câmara Municipal proceder à
redução da caução relativa às obras de urbanização do loteamento referido em
epígrafe.

Deverá manter-se uma caução no valor de quarenta e três mil, quatrocentos e
oitenta euros e trinta e um cêntimos.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS

“SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRIMÁRIA DO PASSIL” –
PROC.º N.º I-07/02 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA

Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção provisória da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida provisoriamente.
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto, por
unanimidade.

“CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA D.
MANUEL I” – PROC.º N.º I-05/02 – Correcção de parte da acta da reunião
de Câmara de 16/12/2006 (correcção do número de processo)

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta, elaborada pela
Divisão de Obras Municipais:

«Serve a presente para informar da necessidade de se proceder à alteração, do
texto da página 10 da acta n.º 25, de 13 de Dezembro de 2006, onde consta:

“CONSTRUÇÃO

DO

PAVILHÃO

GIMNODESPORTIVO

DA

ESCOLA

D.MANUEL I” – Proc.º I-05/03 – TRABALHOS A MAIS E ERROS E OMISSÕES”

Deverá constar:

(…) – Proc.º I-05/02 – (…)

Este lapso foi motivado pelo texto do “Assunto” da Informação que serviu de
base à deliberação (Informação n.º 116/06/DOM de 7 de Dezembro de 2007).

A necessidade desta alteração tem a ver, directamente, com a conformidade
dos diversos elementos do processo e com questões de exactidão perante
outras entidades, dado que este é um contrato sujeito ao visto do Tribunal de
Contas.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
rectificação, por unanimidade.
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ISENÇÃO E REEMBOLSO DA TAXA DE SANEAMENTO A JOAQUIM
INÁCIO FREIXO MIRA

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Na sequência do pedido apresentado por Joaquim Inácio Freixo Mira e no
seguimento da informação da DSU, que refere que embora no local exista rede
de drenagem, por razões de ordem técnica, a mesma não se encontra em
serviço, proponho a isenção do pagamento da taxa de saneamento ao referido
requerente, na sua vertente de drenagem de águas residuais, até à data em que
será possível proceder à ligação dos respectivos ramais, bem como a restituição
das verbas até então pagas, no valor de um euro e noventa e um cêntimos.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

TAXA DE RESÍDUOS

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Proponho que a Câmara delibere associar-se à resolução, aprovada em
Assembleia-Geral da Amarsul, sobre a aplicação da Taxa de Gestão de
Resíduos, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que desta faz parte
integrante (doc. n.º 1).»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por maioria, com 3 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU.

AUMENTO DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS
Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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«Proponho que a Câmara delibere associar-se à moção, aprovada em
Assembleia-Geral da Amarsul, sobre o aumento da Reciclagem de Resíduos
Urbanos, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que desta faz parte
integrante (doc. n.º 2).»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
¾ Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:

1 – «Pela passagem de mais um aniversário da Associação de Pescadores de
Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta euros,
para fazer face às despesas decorrentes com o mesmo.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «A Associação Desportiva Samouquense está a promover a formação
desportiva na modalidade de Futebol.

Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do
“Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo” desta Autarquia.

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do “Programa de Apoio às
Actividades Regulares” e tem como finalidade:
a) Enquadramento técnico;
b) Apetrechamento;
c) Transportes/Deslocações;
d) Aluguer e manutenção de instalações.
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Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de dez mil euros, a
ser atribuído em duas tranches de cinco mil euros, para fazer face aos encargos
da sua candidatura.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «Por ocasião da passagem do 30.º Aniversário do Futebol Clube de S.
Francisco, proponho a atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta
euros, para fazer face às despesas decorrentes com o mesmo.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

4 – Por ocasião da passagem do 2.º Aniversário do Sport Clube do Samouco,
proponho a atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta euros, para
fazer face às despesas decorrentes com o mesmo.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

¾ Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:

1 – «No âmbito do regulamento que define as normas de atribuição de subsídios
a projectos pedagógicos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino
secundário, proponho a atribuição de um subsídio de mil, quinhentos e trinta e
oito euros e quarenta e oito cêntimos, para apoio aos projectos apresentados
pela Escola Secundária Pluricurricular de Alcochete, a desenvolver no presente
ano lectivo.
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Considerando as restrições financeiras que se impõem à Câmara Municipal de
Alcochete e o facto destes níveis de ensino não constituírem responsabilidade
desta Autarquia, o valor global do apoio financeiro, prestado aos mesmos,
manter-se-á inalterado para o corrente ano.

A atribuição dos subsídios foi calculada equitativamente, em função do número
de projectos apresentados pelo estabelecimento de ensino.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «A Sociedade Recreativa de S. Francisco assinalou, no dia 1 de Março, o seu
aniversário com a abertura das suas instalações, que estiveram encerradas para
obras de melhoramento e manutenção do edifício.

Assim, proponho a atribuição de um subsídio, no valor de trezentos e cinquenta
euros.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
¾ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Reunião de Câmara descentralizada na Freguesia de S. Francisco

«Considerando que:

Na reunião de Câmara, efectuada no dia 24-01-2007, foi aprovada a proposta de
descentralização de reuniões de Câmara;
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Na medida em que se torna necessário concretizar a cedência dos edifícios onde
se realizarão as reuniões exteriores, a confirmação do respectivo local será
fornecida em cada uma das reuniões de Câmara imediatamente anteriores a
essas;

Que, de acordo com o cronograma apresentado, está prevista a realização de
reunião de Câmara na Freguesia de S. Francisco, no dia 21 de Março de 2007;

Que, após contacto com a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de S.
Francisco, as instalações da Junta de Freguesia de S. Francisco encontram-se
disponíveis para o efeito.

Informo:

A segunda reunião de Câmara descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 21
de Março de 2007, nas instalações da Junta de Freguesia de S. Francisco, pelas
21h00.»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período
compreendido entre 7 de Fevereiro e 6 de Março

Fevereiro:
- Reunião de Câmara nos Paços do Concelho (07.02.07);
- Reunião com o 2º Comandante Geral da GNR, General Cabrita, em Lisboa, no
Quartel do Carmo (12.02.07);
- Reunião com a Associação de Lojistas do Freeport (14.02.07);
- Presença na Reunião da Junta Metropolitana de Lisboa, realizada em
Alcochete, nos Paços do Concelho (15.02.07);
- Reunião com Representantes do Conselho de Administração do Freeport
(16.02.07);
- Presença nas iniciativas festivas do Carnaval, no Concelho (16.02.07)
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- Entrevistas a diversos Órgãos de Comunicação Social Regionais e Nacionais
(19.02.07)
- Reunião de Câmara descentralizada na freguesia do Samouco (21.02.07)
- Entrevista para o programa “Portugal em Directo” transmitido na RTP 22.02.07)
- Presença no jantar de Confraternização com o Grupo de Forcados Amadores
de Alcochete, no Clube Náutico Alfoz (24.02.07)
- Presença na Sessão Ordinária Descentralizada da Assembleia Municipal,
realizada na freguesia de S. Francisco (28.02.07)
Março:
- Reunião com o Sr. Presidente do Município de Vendas Novas (01.03.07)
- Presença na Reunião Intermunicipal da AMRS (05.03.07)
A Câmara tomou conhecimento.

¾ Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:

1 – Espectáculo de Flamenco com André Santos e Quinteto

«No passado dia 24 de Fevereiro, André Santos brindou a vasta assistência do
auditório do Fórum Cultural com um espectáculo de flamenco.

Acompanhado por um quinteto composto por Filipe Martins na guitarra, Eduardo
Jordão no contrabaixo, Marco Santos na percussão, Nuno Tavares no piano e
Sofia Abraços no baile flamenco, André Santos presenteou o público com cerca
de 60 minutos onde a paixão do flamenco foi apresentada através de diversos
estilos musicais.

No final, de salientar uma plateia rendida aos encantos do espectáculo que
motivou o grupo a voltar para uma derradeira música.»

A Câmara tomou conhecimento.
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2 – “As Pegadas”, pelo PIM TEATRO

«O grupo de teatro PIM TEATRO esteve no Fórum Cultural para a apresentação
de três sessões da peça “As Pegadas”.

Ao longo dos dias 5 e 6 de Março, 180 alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino
básico do concelho puderam conhecer uma célebre investigadora de pegadas,
que apresentou a história de Felisberto Felismino, um menino que, na véspera do
seu 10.º aniversário, percorre o mundo em busca de uma fórmula para perder o
medo.

No final de cada apresentação, alguma da assistência teve a oportunidade de
reviver um pouco a história deste personagem, recriando alguns dos momentos
mais marcantes da peça.»

A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Interveio a seguinte munícipe:

- D. Maria José Padinha:
Alertou para o facto de ainda estar por resolver a situação do bar, no Largo do
Troino, relativamente aos maus cheiros e ao ruído e pediu a rápida intervenção
da Câmara Municipal, na resolução dos problemas.

O Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores José Dias Inocêncio
e António Luís Lucas Rodrigues, esclareceram as questões colocadas.

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do
artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção.
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ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:25 horas, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,
Tânia Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, Assistente
Administrativo, subscrevo e assino.
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