ACTA N.º 43/2005 – Reunião ordinária do dia 2005.11.11
----------Aos onze dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta vila de
Bombarral e salão nobre do edifício dos Paços do Município, realizou-se uma reunião
ordinária da Câmara Municipal de Bombarral, com a presença do senhor Presidente
da Câmara Luís Alberto Camilo Duarte, dos senhores Vereadores Jorge Gabriel
Duarte Catana Monteiro Martins, João Carlos Barreiras Duarte, António Joaquim
Correia Fialho Marcelino, José João Jesus Ferreira, Mário Gomes Morgado e Bruno
António Martins Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Estiveram igualmente presentes a senhora Chefe da Divisão Técnica emg.
Antónia Vargas e o senhor Chefe da Divisão de Obras Particulares, Planeamento e
Urbanismo Arqt. Alberto Jorge Jerónimo.--------------------------------------------------------------------Pelas 16.15 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.
1147.

1148.

1149.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

MARIA LURDES CONCEIÇÃO FELICIANO SOARES: Presente a senhora D. M.ª
Lurdes Conceição Feliciano Soares, residente na Rua da Matinha, 25, lugar do
Salgueiro, freguesia de Carvalhal, fez entrega aos membros do executivo de uma
exposição relativa à não demolição de uma obra ilegal em nome de Maria Elvira
Martins Pereira, e que apesar do embargo da Câmara Municipal se mantém. Disse
que a obra em questão não tem qualquer licenciamento. Á 3 meses que andam a fazer
um muro por cima da placa, pelo que pede à Câmara que intervenha. Referiu que em
05 de Setembro entregou em reunião de Câmara fotografias mas o anterior Presidente
da Câmara deu-lhes descaminho. -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara lembrou que o anterior Presidente da Câmara
deu ordem de demolição à obra em questão, mas quando lá foram os serviços e a
GNR o proprietário colocou os filhos debaixo da placa e não houve coragem de
avançar com a demolição. Vão contactar o infractor para tentar resolver a questão a
bem. Se tal não for possível terão de avançar novamente pela via judicial. --------------VALDEMAR PEREIRA: Presente o senhor Valdemar Pereira disse que em
09.04.2002 entregou um requerimento por causa do esgoto de um vizinho que está a
verter para a sua propriedade. Passados uns dias recebeu um ofício da senhora
engenheira a dizer que a questão não era da responsabilidade da Câmara. Contratou
um advogado mas a situação não se resolveu. Em Maio veio a reunião de Câmara e
deslocaram-se ao local a eng. Catarina e uma técnica da delegação de saúde, mas
até hoje não obteve mais nenhuma informação. Sabe que o relatório da delegação de
saúde foi entregue a 09 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que vai recuperar o processo e saber
qual o ponto em que o mesmo se encontra. ------------------------------------------------------TERESA MORAIS: Presente a senhora D. Teresa Morais, em representação da
comissão de pais da escola do Vale Covo, disse terem mandado um ofício em 14 de
Outubro a solicitar 8 pavilhões e hoje os funcionários foram lá apenas montar 4
pavilhões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse ter sido confrontado com a situação hoje
à tarde. O ofício deu entrada, foi encaminhado para o Gabinete de Educação,
Desporto e Cultura e daqui para a Divisão Técnica. Tentou desenvolver esforços para
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1150.

1151.

1152.

1153.
1154.
1155.

1156.

1157.

resolver a situação, estando o seu Chefe de Gabinete a acompanhar a resolução do
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------BARREIROS & FERREIRA: Presente o senhor Hélder Ferreira, expressou a sua
preocupação com a questão do quoeficiente de avaliação do IMI, chamando a atenção
para os prejuízos que o mesmo está a causar. Em Agosto fez entrega na Câmara de
alguns elementos que lhe tinham sido solicitados para instruir um processo neste
âmbito. O Bombarral é um meio extremamente pobre, pelo que não sabe como vão as
pessoas pagar os valores em questão. ----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que é uma situação que a todos
preocupa. Foi constituída uma comissão em que a Câmara esteve representada
através de uma interlocutora. Neste momento a Câmara está a organizar um dossier
com dados concretos para fazer uma abordagem à Direcção Geral de Contribuições e
Impostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Gabriel Martins, considerou notório que este problema
arrasa as possibilidades de desenvolvimento do Bombarral. O que aconteceu no
Bombarral é que a Câmara não teve sensibilidade abstendo-se do mesmo. È unânime
a opinião de que este assunto deve ser tratado com urgência. Apelou e exortou a que
haja um contacto com a Direcção Geral de Contribuições e Impostos para se perceber
em que medida é que é possível fazer uma alteração a uma Portaria da Secretaria de
Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------STAL: Presentes representantes do STAL, saudaram o novo executivo. Disseram que
têm tentado resolver a questão das carreiras horizontais junto do anterior Presidente
da Câmara. Congratularam-se com a forma célere como o novo executivo agarrou
esta matéria. Já fizeram um pedido de reunião para tratar de diversas matérias. --------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACTA N.º 42/2005: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por unanimidade
aprovar a acta n.º 42/2005 respeitante à reunião de Câmara de 02.11.2005. ------------PRESENÇAS: Pelas 17.40 horas compareceu na reunião o senhor vice-Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------REGULAMENTOS MUNICIPAIS: Fez entrega ao senhor vereador Bruno Santos de
cópia dos regulamentos municipais. ----------------------------------------------------------------LISTA DE CONTACTOS: Fez entrega aos membros do executivo de lista dos
contactos dos membros do executivo e dos principais sectores. ----------------------------DELEGAÇÃO DE DELGADA DA CAIXA DE CRÈDITO AGRÍCOLA MUTUO:
Informou o executivo de que esteve reunido com a direcção da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Bombarral, para tratar da questão da delegação da Delgada, vindo
hoje o processo a reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------FOGOS FLORESTAIS: Na passada segunda-feira os presidentes de Câmara do
distrito de Leiria estiveram reunidos no Governo Civil para fazerem o apanhado dos
fogos florestais e das medidas a tomar. Foi anunciado que o senhor Governador Civil
pretende visitar os municípios do Distrito. --------------------------------------------------------REDE ESCOLAR: Na reunião com o senhor Governador Civil estiveram também
presentes representantes da DREC e da DREL, tendo sido presente um levantamento
da rede escolar do distrito e dos problemas de insucesso escolar existentes. No que
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1158.

1159.

1160.
1161.

1162.
1163.
1164.
1165.

1166.

1167.

se refere ao Bombarral foi colocada a questão do encerramento da escola da Portela,
bem como a possibilidade da escola da Roliça vir a reforçar a da Columbeira,
encerrando uma delas. ---------------------------------------------------------------------------------TEATRO EDUARDO BRAZÃO: Teve uma reunião com a direcção da União Cultural e
Recreativa do Bombarral. Manifestou a sua preocupação com um problema de difícil
resolução que é a questão do fungo, estando a aguardar o relatório do LNEC. A
direcção faz questão de receber a obra, depois da Câmara despoletar o processo de
licenciamento junto da IGAC. -------------------------------------------------------------------------REUNIÃO NAS ÁGUAS DO OESTE: Considerou que esta é também uma situação
preocupante, sendo que desde 01 de Outubro que as Águas do Oeste tomaram posse
dos equipamentos de abastecimento público. Entregou o contrato à jurista municipal
afim de ver se tem algum espaço de manobra. Nem no orçamento esta questão estava
prevista pelo que terá de ser feita uma revisão orçamental. Constatou que cada
município impôs aquilo que considerava ser os melhores pressupostos para a sua
defesa. Está a tomar medidas para tentar diminuir as perdas de água. -------------------GAT: Esteve presente numa reunião na AMO sobre a extinção dos GAT’s. Vai ser
feita a desconcentração das CCDR’s indo absorver alguns dos técnicos do GAT. A
AMO vai reunir para tomar uma atitude. -----------------------------------------------------------RESIOESTE: Informou que a RESIOESTE tem estado a cobrar € 29 por tonelada de
lixo, mas neste momento está para despacho do Ministro da Tutela um aumento para
€ 40 por tonelada. Pela informação que tem a RESIOESTE está a receber 170.000
toneladas / ano quando a previsão era de 140.000 toneladas. A duração de vida do
aterro já caiu para metade. O que está em cima da mesa é a RESIOESTE acabar. ---LIVRO DE ESCRITURAS: Informou o executivo ter sido confrontado com a
informação do desaparecimento de um livro de escrituras. -----------------------------------MÁRIO DE CARVALHO: Distribuiu cópia de fax do Dr. Mário de Carvalho com a
relação dos assuntos pendentes.--------------------------------------------------------------------FUNCIONAMENTO CONTINUO: Informou o executivo de que a partir de 15 de
Novembro os serviços com atendimento ao público irão funcionar de forma contínua
entre as 09.00 e as 16.00 horas.---------------------------------------------------------------------ARRANJO DO LARGO DO MUNICIPIO: Considerou tratar-se de uma situação
bastante complexa, tendo já sido feita a adjudicação ao empreiteiro. O ex-Presidente
da Câmara tinha garantido que já havia acordos em termos de apoios financeiros,
ficando a Câmara a pagar apenas 10% do valor total da obra. Neste momento os
apoios financeiros são para cair. Espera durante ser recebido pelo responsável pela
unidade de gestão sobre este assunto. Vai procurar tentar que o empreiteiro não
exerça o direito de exigir 10% do valor da empreitada. ----------------------------------------DO SENHOR VEREADOR FIALHO MARCELINO: --------------------------------------------AUDITORIA: Questionou se já houve algum desenvolvimento neste processo. ------------------O senhor Presidente da Câmara disse estar com dificuldades em saber como
se elabora um caderno de encargos para uma situação destas. ----------------------------DO SENHOR VEREADOR BRUNO SANTOS: --------------------------------------------------ILUMINAÇÃO DE NATAL E ANIMAÇÃO DE RUA: Gostava de saber se vai haver
iluminação de Natal e animação de rua. ---------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse foi feita uma alteração orçamental por
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1168.
1169.

1170.

1171.

1172.

1173.
1174.
1175.

1176.
1177.

causa da iluminação de Natal porque o ano passado se cometeu novamente o erro de
adquirir material próprio. Quanto à animação de rua, não existe disponibilidade
orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------------ECOPONTOS: Questionou se vai ser feito o reforço de Ecopontos. ---------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o reforço já foi feito na vila e nas
aldeias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTOS A ASSOCIAÇÕES: Questionou se existe alguma novidade em
relação a esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o montante em divida corresponde
a mais de 50% do que foi aprovado e neste momento a capacidade de pagamento é
nula. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM OS CHEFES DE DIVISÃO E JUNTAS DE FREGUESIA: Questionou
se existe algum desenvolvimento sobre esta matéria.----------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o senhor vereador José João teve
uma reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia, mas a reunião com os
Chefes de Divisão e Juntas de Freguesia por causa do orçamento ainda não
aconteceu.-------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES SUPRA MUNICIPAIS: Questionou qual a posição
desta autarquia sobre a matéria supra, nomeadamente quanto à Leader Oeste. -----------------O senhor Presidente da Câmara disse que se começa a desenhar um acordo
para a direcção da AMO, tendo referido que a Câmara Municipal de Bombarral fazia
questão de continuar a presidir à Leader em representação da AMO. ---------------------DO SENHOR VEREADOR GABRIEL MARTINS: ----------------------------------------------TEATRO EDUARDO BRAZÃO: Realçou a questão do Teatro Eduardo Brazão
parecendo-lhe haver algo que não joga bem e que deve ser imputado a alguém. Só
espera que não apareça na justificação dos fungos o facto do teatro ter estado
fechado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------COEFICIENTE DO IMI: Pediu ao senhor Presidente da Câmara para rapidamente
agendar uma reunião com a Direcção Geral de Contribuições e Impostos sobre esta
matéria que considera urgente. ----------------------------------------------------------------------APRESENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS: Pediu que na
próxima reunião seja feita a apresentação aos funcionários administrativos. ------------REUNIÕES COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E COM A SECRETARIA DE
ESTADO DA JUVENTUDE: Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre se tem
alguma informação sobre estas reuniões. -------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que a reunião com a direcção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários terá lugar na próxima segundafeira, pelas 21.00 horas. -------------------------------------------------------------------------------LISTAGEM DE PAGAMENTOS EFECTUADOS: Solicitou que uma vez por mês seja
presente uma listagem com todos os pagamentos efectuados e outra listagem com as
comunicações de telemóvel com a indicação de a quem estão atribuídos. ---------------REQUALIFICAÇÃO URBANA: Verificou que ao contrário do que tinha sido dito o
assessor Rui Viola não ficará com a requalificação urbana, pelo que pergunta se vai
haver alguém com essa área que reputa de importante. ------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara respondeu que depois de analisada a
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1178.

1179.
1180.

1181.
1182.

situação, o senhor Rui Viola ficou apenas com a protecção civil.----------------------------DO SENHOR VEREADOR MÁRIO MORGADO: -----------------------------------------------EDUCAÇÃO: “Tendo sido nomeado vereador para o pelouro da área da educação no
passado dia 2 de Novembro, venho esclarecer o executivo na sua globalidade que até
à presente data não foi possível assumir em efectividade as funções que me foram
confiadas, devido à não satisfação de alguns dos princípios estabelecidos e aceites
pelas partes, nomeadamente a existência de um espaço de trabalho adequado e a
nomeação de um(a) funcionário(a) para coadjuvar o trabalho inerente à área da
educação. Assim, face ao exposto, informo também o senhor Presidente da Câmara e
restante executivo, que só assumirei as referidas funções quando forem criadas as
condições pré-estabelecidas e que se encontram mencionadas em acta da reunião de
Câmara com o n.º 42, realizada em 02.11.2005.” ---------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o espaço já estava definido e a
funcionária será Inês Nobre. --------------------------------------------------------------------------ENVELOPES: Sugeriu que os funcionários poupem algum material, nomeadamente
tendo atenção ao número de envelopes usados. ------------------------------------------------STANDS DO FESTIVAL DO VINHO: A semana passada viu funcionários a montar
stands para uma actividade da Santa Casa da Misericórdia, tendo ido procurar ver se
estavam a recorrer aos stands do Festival do Vinho, ainda na Mata Municipal, o que
não sucedeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------MAPAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: Considerou importante que uma vez por mês
sejam entregues aos membros do executivo os mapas de execução financeira.--------DO SENHOR VICE-PRESIDENTE JOÃO CARLOS DUARTE: -----------------------------FESTIVAL DO CHOCOLATE: Informou o executivo ter sido convidado a acompanhar
a visita do senhor Secretário de Estado Turismo ao Festival do Chocolate. ---------------

ORDEM DO DIA

1183.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1183.01 AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM E CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO METÁLICA –
LEGALIZAÇÃO - PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º
75/05/01, iniciado a requerimento apresentado pela firma Gustavo & Abreu, Lda,
datado de 2005.05.19, foi deliberado por unanimidade reprovar o projecto de
arquitectura para ampliação de armazém e construção de vedação metálica sita na
Estrada nacional 8, vila e freguesia de Bombarral, com fundamento na informação n.º
0517/DOPPU/05. -----------------------------------------------------------------------------------------1183.02 INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS (LEGALIZAÇÃO) –
PROJECTO DE ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 5/02/01, iniciado a
requerimento apresentado pela firma Marques & Faria, Lda, datado de 2005.09.22, a
solicitar licença para instalação de estabelecimento de bebidas sito na Rua Alferes
Mendes Marques, n.º 8, lugar da Delgada, freguesia de Roliça e verificando-se que
foram presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo período de 3 meses, condicionado à
informação 406/DOPPU/05. ---------------------------------------------------------------------------1183.03 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES:
Apreciado o processo n.º 157/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
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Fábio Cristiano Galrão de Carvalho, datado de 2005.09.29, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir a licença para alterações
efectuadas no decurso da obra de construção de moradia unifamiliar sita na Rodela,
freguesia de Roliça. --------------------------------------------------------------------------------------1183.04 CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, GARAGEM E PISCINA – PROJECTO
DE ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 68/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor André Faria Bernardo Luna Leão, datado de 2005.09.20, a
solicitar licença para construção de moradia unifamiliar, garagem e piscina sitos na Rua
de Santa Catarina, lugar de Azambujeira dos Carros, freguesia de Roliça e verificandose que foram presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo período de 12 meses.-----------------------------1183.05 DEMOLIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E MURO E CONSTRUÇÃO DE MORADIA
UNIFAMILIAR E TELHEIRO – PROJECTO DE ESPECIALIDADES: Apreciado o
processo n.º 69/05/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor José Afonso
Alexandre Rodrigues, datado de 2005.09.30, a solicitar licença para demolição de
arrecadação e muro e construção de moradia unifamiliar e telheiro sitos na Rua de
Santa Rita, lugar de Azambujeira dos Carros, freguesia de Roliça e verificando-se que
foram presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo período de 12 meses.-----------------------------1183.06 CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO EM
PARCELA A DESTACAR AO ABRIGO DO Nº 4 DO ARTIGO 6 DO D.L. 555/99 –
PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DAS ALTERAÇÕES
EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA: Apreciado o processo n.º 144/02/01,
iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Paulo Jorge Silva Joaquim, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir a licença para
construção de moradia unifamiliar e muros de vedação em parcela a destacar ao
abrigo do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-lei 555/99, condicionado à informação
529/DOOPU/05. ------------------------------------------------------------------------------------------1183.07 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES:
Apreciado o processo n.º 146/03/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
António José Leal Maximino, datado de 2005.10.11, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura e deferir a licença para alterações efectuadas no
decurso da obra de construção de moradia unifamiliar sita na Travessa de Santa
Catarina, lugar e freguesia do Pó.--------------------------------------------------------------------1183.08 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES: Apreciado o
processo n.º 218/97/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor António
Manuel Jorge Henriques, datado de 2005.10.04, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura e deferir a licença para alterações efectuadas no
decurso da obra de construção de moradia sita na Rua da República, Casal Valinho,
lugar de Delgada, freguesia de Roliça, condicionado ao cumprimento da informação
0527/DOOPU/05.-----------------------------------------------------------------------------------------1183.09 ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 137/05/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
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Francisco Horta Monteiro, datado de 2995.09.16, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura para alteração de moradia unifamiliar sita na Rua
Manuel Marques, lugar e freguesia do Pó, condicionado ao cumprimento da informação
n.º 0528/DOPPU/05.-------------------------------------------------------------------------------------1183.10 CONSTRUÇÃO
DE
MORADIA,
ANEXO
E
MUROPROJECTO
DE
ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 82/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Júlia Maria Correia de F. Henriques, datado de
2005.10.06, a solicitar licença para construção de moradia, anexo e muro sitos na Rua
da Estacada, lugar da Delgada, freguesia de Roliça e verificando-se que foram
presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por unanimidade
deferir o licenciamento pelo período de 12 meses. ----------------------------------------------1183.11 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº
11/91 DE 25/11: Apreciado o processo n.º 3/05/03, iniciado a requerimento
apresentado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, datado de
2005.09.05, foi deliberado por unanimidade aprovar a alteração ao alvará de
loteamento n.º 11/91 de 25 de Novembro, para operação de loteamento na Rua D.
Dinis, lugar da Delgada, freguesia de Roliça, condicionado ao cumprimento da
informação n.º 0502/DOPPU/05. ---------------------------------------------------------------------1183.12 AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE MUROPROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DAS ALTERAÇÕES
EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA: Apreciado o processo n.º 7/02/01, iniciado
a requerimento apresentado pela senhora D. Alexandra Maria Almeida Fernandes,
datado de 2005.10.03, foi deliberado por unanimidade reprovar o projecto de
arquitectura e a licença para ampliação de moradia unifamiliar e construção de muro
sito na Rua da Portela, lugar do Barrocalvo, freguesia de Carvalhal, com fundamento
na informação n.º 0521/DOPPU/05. -----------------------------------------------------------------1183.13 INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 144/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. M.ª da Conceição Veríssimo, datado de 2005.09.29, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para instalação de
estabelecimento comercial sito na Rua Luís de Camões, 48, vila e freguesia de
Bombarral, condicionado ao cumprimento da informação n.º 525/05/01.-------------------1183.14 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO- PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 2/05/03, iniciado a requerimento apresentado pela H. F. Rodrigues, Lda,
datado de 2005.08.09, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de
arquitectura de operação de loteamento sito no prolongamento da Av. Dr. Joaquim
Albuquerque, vila e freguesia de Bombarral, condicionado a que o promotor execute a
pavimentação da rua a tardoz do Bairro Olival, prevendo a electrificação a nível de infra
estruturas e a drenagem de águas pluviais e da informação n.º 0534/DOPPU/05. ------1183.15 CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO HABITACIONAL E MUROS DE VEDAÇÃO –
PROJECTO DE ESPECIALIDADES DAS ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO
DECURSO DA OBRA: Apreciado o processo n.º 9/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma URBOLIDER Empreendimentos Imobiliários do Oeste, datado
de 2005.10.25, a solicitar licença para construção de condomínio habitacional e muros
de vedação sitos na Rua 9 de Abril, vila e freguesia de Bombarral e verificando-se que
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foram presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento.----------------------------------------------------------------1183.16 INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 101/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Ana Bela Carvalho Vicente Monteiro, datado de
2005.07.14, foi deliberado por unanimidade reprovar o projecto de arquitectura para
instalação de estabelecimento comercial sito na estrada nacional 8, lugar de São
Mamede, freguesia de Roliça, com fundamento da informação n.º 0516/DOPPU/05.
Deve ser concedida audiência escrita ao interessado.------------------------------------------1183.17 ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE COM ALTERAÇÃO
DE USO PARA ATL – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º
95/05/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Melchior das Neves
Ferreira dos Santos, datado de 2005.07.01, foi deliberado por unanimidade reprovar o
projecto de arquitectura para alteração e ampliação de construção existente com a
alteração do uso para ATL sito na estrada nacional 361, lote 1 do alvará de loteamento
n.º 6/90, lugar e freguesia de Vale Covo, com fundamento na informação n.º
0519/DOPPU/05. Deve ser concedida audiência escrita ao interessado. ------------------1183.18 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PISCINA E MUROS DE
VEDAÇÃO – PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES: Apreciado o
processo n.º 35/03/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Pedro
Cassiano de Azevedo G. Neves, foi deliberado por maioria com a abstenção do senhor
Presidente da Câmara, do senhor vice-Presidente da Câmara e do senhor vereador
José João Ferreira e os votos de reprovação dos senhores vereadores Gabriel
Martins, Fialho Marcelino, Bruno Santos e Mário Morgado, reprovar o projecto de
arquitectura e a licença para alterações efectuadas no decurso da obra de construção
de moradia unifamiliar e construção de anexo, piscina e muros de vedação sitos na
Barbonica, lugar do Rossio do carvalhal, freguesia de Carvalhal, com fundamento na
informação n.º 0530/DOPPU/05. Deve ser concedida audiência escrita ao interessado.
1183.19 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.--------------------------------------1184.
REGIMENTO DAS REUNIÕES DE CÂMARA: Foi adiada a apreciação deste assunto
para a próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------1185.
FIXAÇÃO DE REGIME DE VEREADOR A MEIO TEMPO: Foi deliberado por maioria
com os votos favoráveis do senhor Presidente de Câmara, do senhor vice-Presidente
da Câmara e do senhor vereador José João Ferreira, a abstenção dos senhores
vereadores Bruno Santos e Mário Morgado e os votos contra dos senhores vereadores
Gabriel Martins e Fialho Marcelino, aprovar a seguinte proposta: “Considerando que
por despacho n.º 87, de 24 de Outubro de 2005, foi atribuído ao senhor vereador José
João Jesus Ferreira, funções em regime de tempo inteiro, por força da alínea d) do n.º
1 do artigo 58.º da lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro; considerando que, compete à Câmara Municipal fixar o número de
vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos
no número anterior, por força do n.º 2 do artigo 58.º do citado diploma legal; proponho
à Câmara Municipal que fixe a existência de mais um vereadores, em regime de meio
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1186.

1187.

1188.

1189.

tempo, com fundamento no n.º 2 do artigo 58.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.”-----------------------------------------------MANDATAR O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA A DELIBERAÇÃO SOCIAL
UNANIME, POR ESCRITO, DA TREVOESTE: Foi deliberado por unanimidade que a
Câmara Municipal de Bombarral será representada na deliberação social unânime por
escrito da Trevo Oeste – tratamento e Valorização de Resíduos Pecuários, S.A., para
eleição dos órgãos sociais pelo senhor Presidente da Câmara Luís Alberto Camilo
Duarte, o qual está expressamente autorizado para tomar deliberações unânimes por
escrito nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, nos
termos que entender convenientes. -----------------------------------------------------------------CARREIRAS HORIZONTAIS: Apreciada a informação de 2005.09.06 da senhora
Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, foi deliberado por unanimidade
proceder à reposição dos trabalhadores cuja carreira não é subsumível no elenco das
carreiras horizontais, previsto no artigo 38.º do Decreto-lei 247/87, de 17 de Junho. Tal
reposição deve ser efectuada tendo em conta uma progressão automática segundo
módulos de tempo de três anos em cada escalão, descontando-se as faltas que o
devem ser para efeitos de progressão. Este reposicionamento deverá ocorrer com
efeitos remuneratórios à data da produção de efeitos da presente deliberação
camarária, nos termos da citada informação.-----------------------------------------------------CABINE DE SOM DA EMPREITADA DO PARQUE DESPORTIVO DO BOMBARRAL
– 1.ª FASE:
Apreciada a informação n.º 030/CD-DT/05, foi deliberado por
unanimidade anular a deliberação de 22.11.2004, relativa à construção de uma cabine
de som.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO: O senhor vereador Fialho Marcelino disse que a proposta não
cumpre os pressupostos legais, existindo erros graves, pelo que não voltarão a votar a
favor propostas que não cumpram os requisitos de proposta que entregou ao senhor
Presidente da Câmara para ser apreciada na próxima reunião. -----------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 20.50 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador Gabriel
Martins.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ERROS E OMISSÕES DE PROJECTO EMPREITADA DO PARQUE DESPORTIVO
DO BOMBARRAL – 1.ª FASE: Apreciada a informação 025/CD-DT/05, foi deliberado
por maioria com o voto favorável do senhor Presidente de Câmara, do senhor vicePresidente da Câmara e do senhor vereador José João Ferreira, a abstenção do
senhor vereador Bruno Santo e os votos contra dos senhores vereadores Mário
Morgado e Fialho Marcelino, aprovar o teor da citada informação quanto aos erros e
omissões do projecto em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO: O senhor vereador Fialho Marcelino disse que há um conjunto
de trabalhos a mais que deveriam ter sido analisados no inicio e não agora, pelo que
entende que a informação devia ser retirada e explicado porque motivo são
apresentadas determinados argumentos legais que não se explicam neste tipo de
empreitadas. A informação deveria conter o valor da adjudicação, valor dos trabalhos
realizados, valor dos trabalhos realizados e não pagos, valor dos trabalhos a mais
aprovados e pagos, valor dos trabalhos a mais aprovados e não pagos, valor dos
trabalhos a menos realizados, valor dos trabalhos a mais objecto da proposta, valor
dos trabalhos a menos objecto da proposta, percentagem dos trabalhos a mais objecto
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1190.

1191.

1192.
1193.
1194.

1195.
1196.
1197.
1198.
1199.

da proposta e valor total dos trabalhos a mais e a menos. ------------------------------------HABITAÇÃO SOCIAL DO SALGUEIRO – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE:
Apreciada a informação n.º 31/CD-DT/05 foi deliberado por unanimidade aprovar o
plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe e nomear a técnica
designada para a fiscalização, eng. Ana Martins, como coordenador de segurança em
obra, em conformidade com o disposto nos n.ºs 2, 3 e 6 do artigo 9.º do Decreto-lei
273/2003, de 29 de Outubro, uma vez que se trata de uma obra na qual se encontram
declarados dois subempreiteiros.--------------------------------------------------------------------REMODELAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á ZONA ALTA DA
VILA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: Apreciada a informação n.º 32/CDDT/05 foi deliberado por unanimidade aprovar o plano de segurança e saúde para a
execução da obra em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORMENOR DA QUINTA D.
ANTÓNIA: Foi adiada a apreciação deste assunto para a próxima reunião. -------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO PRESIDENTE
DA CÂMARA: Foi adiada a apreciação deste assunto para a próxima reunião. --------TRANSACÇÃO JUDICIAL CELEBRADA NO PROCESSO N.º 458/04.9TBBR EM
QUE É AUTORA MARIA HELENA PEREIRA FRIAS DA FONSECA FERREIRA
MOVIDO CONTRA A CÂMARA: Apreciado o fax do Dr. Mário Carvalho, foi deliberado
por unanimidade aprovar o acordo em transacção judicial no processo 458/04.9TBBR
em que é autora Maria Helena Pereira Frias da Fonseca Ferreira, com o compromisso
de pagar é autora a quantia de dois mil euros até ao dia 12 de Dezembro próximo
futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DA CANÇÃO CRISTÃ DOS JOVENS DA VIGARARIA CADAVAL –
BOMBARRAL: Presente pedido de apoio da Associação Juvenil Salvator Mundi. Foi
adiada a apreciação deste assunto para a próxima reunião. ---------------------------------RESTITUIÇÃO DE VERBA E ANULAÇÃO DE RECIBO: Presente a informação n.º
167/DT/2005. Foi adiada a apreciação deste assunto para a próxima reunião.----------ANULAÇÃO DE RECIBOS: Presente a informação n.º 166/DT/2005, foi adiada a
apreciação deste assunto para a próxima reunião. ---------------------------------------------ANULAÇÃO DE RECIBOS: Presente a informação n.º 163/DT/2005, foi adiada a
apreciação deste assunto para a próxima reunião. ---------------------------------------------CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA DO PLANO ESTRATÉGICO DO
CONCELHO DO BOMBARRAL: Foi adiada a apreciação deste assunto para a
próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 21.30 horas, foi a reunião encerrada e lavrada a presente acta, que
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada nos termos do n.º 2
do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo presidente do orgão e pelo
funcionário municipal que a lavrou .-----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara:
O Funcionário:
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