ACTA N.º 62/2000 – Reunião ordinária do dia 2000.12.27
----------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil, 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 António Carlos Albuquerque Álvaro e dos senhores vereadores João Carlos
Barreiras Duarte, João Manuel Carvalho Hipólito, Manuel Quintino Filipe Silva, Luis
Alberto Camilo Duarte, Amilcar António Santos e José Vítor Ribeiro Silva. -------------------------Secretariaram a reunião o Chefe da Divisão Administrativa e Financeira Sérgio
Manuel Silva Duarte e o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Esteve igualmente presente o senhor Chefe da Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo eng. Luis Fernando Pereira Mil-Homens. -----------------------------------------------------Pelas 16.25 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2357.

2358.
2359.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2000.12.27:-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos.....................................
.................................4.444.304$00
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral...
..................................2.117.025$50
Banco Totta & Açores.......................................... ...................................2.500.230$00
Banco Português do Atlântico..............................
..................................4.142.927$50
Crédito Predial Português....................................
.....................................275.568$00
Banco Comercial Português................................. .....................................923.494$50
Banco Pinto & Sottomayor................................... ...................................3.514.844$00
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ................................37.958.608$00
Depositado em instituições de Crédito.................
................................55.963.985$50
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................
.......................................42.144$50
....................Cheques........................................... ...................................4.708.102$00
Total de disponibilidades....................................
................................60.714.232$00
Documentos.......................................................... ...................................5.755.134$50
Total.....................................................................
...............................66.469.366$50
Operações Orçamentais......................................
................................15.938.500$50
Operações de Tesouraria.....................................
...............................44.775.731$50
PAGAMENTOS:
Foi
tomado conhecimento da relação dos pagamentos
efectuados durante o período de 2000.12.18 e 2000.12.22 no montante de
51.890.091$00.-------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º 61/2000: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi
deliberado por unanimidade aprovar a acta n.º 61/2000 da reunião ordinária de dia
18.12.2000.

ORDEM DO DIA

2360.
OBRAS PARTICULARES:------------------------------------------------------------------------------2360.01 AVERBAMENTO DE NOVO TITULAR: Apreciado o processo n.º 188/2000/01
iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Domingos Manuel Pinto Bigode,
datado de 2000.12.12, foi deliberado por unanimidade averbar em seu nome o
processo em epígrafe respeitante à construção de moradia unifamiliar sita no lugar do
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2360.02

2360.03

2360.04

2360.05

2360.06

2360.07

2360.08

Salgueiro, freguesia de Carvalhal, que se encontrava em nome da firma M.L.C.A. –
Compra e Venda de Imóveis, Lda. ------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MURO - PROJECTO DE ESTABILIDADE: Apreciado o processo
n.º 167/2000/01 iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Maria Alice
Duarte Lusio Esteves, datado de 2000.12.15, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de estabilidade e o licenciamento para construção de muro sito no lugar de
Estorninho, freguesia de Bombarral. ----------------------------------------------------------------INSCRIÇÃO DE TÉCNICO: Apreciado o processo n.º 1254/2000/110 iniciado a
requerimento apresentado pelo senhor Nuno Alberto Garcia da Silva, datado de
2000.12.15, foi deliberado por unanimidade aceitar a sua inscrição como técnico para
assinar projectos e dirigir obras na área do município de Bombarral. ----------------------AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E ESCAVAÇÃO: Apreciado o
processo n.º 87/2000/01 iniciado a requerimento apresentado pela Sociedade Martins
& Henriques Propriedades, Lda, datado de 2000.12.14, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de estabilidade e contenção periférica conceder autorização para
demolição, limpeza e escavação em prédio sito na Av. Inocência Cairel Simão, vila e
freguesia de Bombarral.--------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE GARAGEM – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o
processo n.º 165/2000/01 iniciado a requerimento apresentado pelo senhor José
Ferreira Nicolau, datado de 2000.11.13, a solicitar licença para construção de
garagem sita no lugar e freguesia de Vale Covo e verificando-se que apresentou os
necessários projectos de especialidades foi deliberado por unanimidade deferir o
licenciamento pelo prazo de 4 meses.--------------------------------------------------------------AVERBAMENTO DE NOVO TITULAR: Apreciado o processo n.º 35/2000/01 iniciado
a requerimento apresentado pelo senhor Daniel Fernando da Silva Ribeiro, datado de
2000.12.20, foi deliberado por unanimidade averbar em seu nome o processo supra
referido respeitante à construção de moradia unifamiliar sita no lugar da Boavista,
freguesia de Roliça e que se encontrava em nome da firma M.L.C.A. - Compra Venda
de Imóveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA GARAGEM E MURO - PROJECTO DE
ARQUITECTURA - DESTAQUE: Presente o processo n.º 215/2000/01 iniciado a
requerimento apresentado pela firma M.L.C.A. - Compra Venda de Imóveis, datado de
2000.11.23, com o projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar,
garagem e muro sitos no Casal Cigano, freguesia de Carvalhal, foi adiada a sua
apreciação para uma próxima reunião a fim de os serviços informarem se a regra de
que é permitida a construção de habitação para o próprio em zona agro florestal
também se aplica a empresas. -----------------------------------------------------------------------ESTACIONAMENTO PROIBIDO: Apreciado o processo n.º 1242/2000/08 iniciado a
requerimento apresentado pelo senhor Frederico Castelo Nunes, datado de
2000.12.13, foi deliberado por unanimidade reconhecer a necessidade de acesso de
pessoas ou viaturas à sua garagem sita na Rua 18 de Março, 16, vila e freguesia de
Bombarral, pelo que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 50.º do Código da
Estrada e mediante a colocação do correspondente
dístico é proibido o
estacionamento de viaturas que impeçam o acesso em questão.----------------------------
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2360.09 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o
processo n.º 34/2000/02 iniciado a
requerimento apresentado pela firma Terragafa - Produtores Agrícolas, Lda, datado de
2000.12.05, foi deliberado por maioria com os votos favoráveis do senhor presidente
da Câmara e dos senhores vereadores João Carlos Duarte, Luis Duarte e Amilcar
Santos e os votos contra dos senhores vereadores João Hipólito, Manuel Quintino e
José Vítor Silva emitir informação prévia favorável para construção, remodelação e
ampliação de imóveis sitos na Quinta da Gafa, freguesia de Carvalhal condicionado ao
cumprimento dos pareceres constantes das folhas 26 e 27 do processo.---------------------------DECLARAÇÂO DE VOTO: O senhor vereador Manuel Quintino declarou que
“reprovo de acordo com informação dos senhores arquitectos.”-----------------------------2360.10 CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO:
Apreciado o processo n.º 179/2000/01 iniciado a requerimento apresentado pela
senhora D. Lucília Maria Ramos Faustino Fernandes, datado de 2000.12.11, a
solicitar licença para construção de moradia unifamiliar sita no lugar do Bom Vento,
freguesia de Carvalhal, e verificando-se que apresentou os necessários projectos de
especialidades foi deliberado por unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de
12 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------------2360.11 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------2361.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL: Foi deliberado por maioria com os votos favoráveis do
senhor presidente da Câmara e dos senhores vereadores João Carlos Duarte, Luis
Duarte e Amilcar Santos e a abstenção dos restantes membros do executivo aprovar a
alteração orçamental n.º 7 com a dedução de 5.200 contos em rubricas de despesas
correntes e de 3.000 contos em rubricas de despesas de capital e o reforço de 5.200
contos em rubricas de despesas correntes e de 3.000 contos em rubricas de despesas
de capital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.------2362.
CLUBE TODO TERRENO: Presente oficio do Bombarral Basket a solicitar a
comparticipação da Câmara na realização da EXPORADICAL – 1.ª Feira de Todo o
Terreno e Desportos Radicais do Bombarral.---------------------------------------------------------------Foi deliberado por maioria com a abstenção do senhor vereador Manuel
Quintino e o voto favorável dos restantes membros do executivo colaborar com a
montagem de stands e com a atribuição de um subsídio no montante de 250.000$00
(duzentos e cinquenta mil escudos) ao Bombarral Basket. -----------------------------------2363.
RUA JOAQUIM HENRIQUES FURTADO: O senhor presidente da Câmara propôs o
calcetamento da Rua Joaquim Henriques Furtado, vila e freguesia de Bombarral,
sendo apenas permitido o trânsito para cargas e descargas. ------------------------------------------O senhor vereador José Vítor Silva propôs o calcetamento do referido
arruamento com calçada grossa e que na mesma não seja vedada a circulação de
trânsito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por maioria com o voto contra do senhor vereador José Vítor
Silva e o voto favorável dos restantes membros do executivo aprovar a proposta do
senhor presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador José Vítor Silva declarou que
“não pondo em causa que a referida rua deva ser tratada de uma forma definitiva
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2364.

2365.

tendo em vista o seu embelezamento, não foi aqui assegurado tecnicamente que o
encerramento ao trânsito da mesma não afecte o tráfego na vila de Bombarral. Por
outro lado não existe a garantia financeira de que serão entidades estranhas à
Câmara Municipal que suportarão o calcetamento daquela rua.”----------------------------P.O.E. – ZONAS DE MODULAÇÃO REGIONAL: Presente ofício da Região de
Turismo do Oeste a manifestar o seu desagrado pela forma de majoração das
candidaturas ao P.O.E. – Zonas de Modulação Regional. ----------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade manifestar o desagrado da autarquia por esta
decisão governamental. ---------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

TRIBUNAL DA COMARCA DO BOMBARRAL: Foi tomado conhecimento do teor do
ofício n.º 8182 do Ministério da Justiça, relativo ao fornecimento de uma plataforma
elevatória de escada para as instalações provisórias do tribunal da comarca de
Bombarral.--------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÌODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2366.

2367.

0189.

DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: -----------------------------------------------------CORTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈCTRICA: Considerou que se deve
enviar à gestão da C.E.N.E.L. um protesto duro e veemente pela forma como o
Bombarral tem vindo a ser tratado como vila de segunda com sistemáticos cortes no
fornecimento de energia eléctrica.-------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR AMILCAR SANTOS: ----------------------------------------------BOAS FESTAS: “Desejo boas festas e um próspero e feliz ano novo extensivo a todos
os funcionários desta autarquia.” ------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador João Hipólito subscreveu esta declaração. --------------------***************************************************************************************************
DELIBERAÇÕES: Nos termos do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi reconhecida por unanimidade a urgência de deliberação imediata do
seguinte assunto:---------------------------------------------------------------------------------------------DOAÇÃO DE LIVROS E MOEDAS: Apreciado o ofício do senhor Mário de Castro
Hipólito a doar, no âmbito da Lei do Mecenato, um conjunto de 152 livros e separatas,
69 medalhas e moedas comemorativas e 6 moedas comemorativas de prata, proof,
em caixa de plástico e estojo exterior especial, no valor de 600.000$00 (seiscentos mil
escudos) foi deliberado por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea h) do n.º 1
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitar esta doação pelo valor
indicado e mandar emitir certidão desta doação para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 56.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares,
aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-lei n.º 65/93, de 10 de Março.------------------------------------------------------Pelas 19.00 horas, nada mais havendo a tratar, 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 .------------------------------
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O Presidente da Câmara:
O Funcionário:
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