ACTA N.º 48/2001 – Reunião pública e ordinária do dia 2001.11.05
----------Aos cinco dias do mês de Novembro do ano dois mil e um, nesta vila de
Bombarral e salão nobre do edifício dos Paços do Município, realizou-se uma reunião
pública e 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 a Técnica Superior Cidália Maria Pancrácio Santos e o
Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando Carreira Taborda Ferreira. ---------------Esteve igualmente presente o Chefe da Divisão Técnica eng. Luis Fernando
Pereira Mil-Homens. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 15.00 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

ORDEM DO DIA

2003.

VISITA AO EXTERIOR PARA ANÀLISE DE: MUROS NA DELGADA (PROCESSO
DE DAVID ANTÓNIO FIALHO MARCELINO FERREIRA), SERVIDÃO DE VISTAS –
RUA EVARISTO JUDICIBUS (PROCESSO DE BARREIROS & FERREIRA),
PERMUTA DE TERRENOS (HOSPIARTE) E INFORMAÇÃO PRÉVIA NO
CARVALHAL (MARIA TERESA PANCADA DA FONSECA): Pelas 15.00 horas foi a
reunião interrompida a fim do executivo se deslocar aos locais em epígrafe, sendo
reatados os trabalhos pelas 18.05 horas com a presença de todos os membros do
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2004.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2001.11.05:-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos.....................................
...............................34.485.005$50
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral...
..................................4.783.889$50
Banco Totta & Açores.......................................... ...................................4.998.017$00
Banco Português do Atlântico..............................
................................10.210.881$50
Crédito Predial Português.................................... .................................16.508.467$00
Banco Comercial Português................................. ...................................1.865.313$50
Banco Pinto & Sottomayor................................... ...................................1.475.024$00
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ................................40.577.202$00
Depositado em instituições de Crédito................. ...............................114.106.888$00
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................ ......................................135.207$00
....................Cheques...........................................
.................................3.371.183$00
Total de disponibilidades....................................
...............................117.979.278$50
Documentos.......................................................... ...................................5.619.065$50
Total.....................................................................
..............................123.598.344$00
Operações Orçamentais......................................
................................31.116.714$00
Operações de Tesouraria.....................................
...............................86.862.564$50
PAGAMENTOS:
Foi
tomado conhecimento da relação dos pagamentos
efectuados durante o período de 2001.10.29 e 2001.10.31 no montante de
8.653.185$00. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2005.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
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2006.

2007.
2008.

2009.

2010.

2011.

ATENDIMENTO DO PÚBLICO

JOÃO FERREIRA TOMÁS SOARES: Presente o senhor João Ferreira Tomás
Soares, residente na Rua dos Matinhos, lugar do Salgueiro, freguesia de Carvalhal,
solicitou a resolução do problema causado por uma placa em frente da janela do
quarto da sua filha questão que já colocou duas vezes. -------------------------------------------------Foi o munícipe informado que o respectivo processo se encontra agendado em
ordem do dia para serem tomadas as devidas providências. ---------------------------------MANUEL MARQUES VENTURA: Presente o senhor Manuel Marques Ventura,
solicitou o alcatroamento da estrada que serve o Casal do Avenal. ----------------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que vai ser resolvido o problema. MÃES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A PRE-ESCOLA DO PÓ: Presente um
grupo de mães de crianças que frequentam a pré-escola do Pó, solicitaram informação
sobre o processo de construção da nova escola e chamaram a atenção para a
necessidade de diversos arranjos no edifício actualmente existente que não se
encontra em condições de aguentar mais um Inverno chovendo no interior das
instalações e faltando areia no átrio, já tendo sido remetido um ofício à autarquia em
Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara informou que foi aberto concurso para
construção da referida escola e a Câmara Municipal está determinada a procurar
executar as obras necessárias, dando instruções ao senhor Chefe da Divisão Técnica
para que amanhã o encarregado providencie o necessário.----------------------------------JUNTA DE FREGUESIA DO PÓ: Presente a senhora presidente da Junta de
Freguesia do Pó, chamou a atenção de que na informação prestada à Assembleia
Municipal sobre a actividade municipal de Janeiro a Abril se referia que esta
empreitada já estava adjudicada. Perguntou se a obra está ou não adjudicada, quando
se vão iniciar as obras e se também vai ser construído o polidesportivo. Mais solicitou
informações sobre as descargas provenientes dos novos depósitos de água,
caminhos públicos, rasgos na estrada municipal 588, águas pluviais na Rua do
Alecrim, Rua Maria Teles e Travessa do Sol, sinalização vertical, alcatroamentos,
fiscalização de alinhamentos e pagamento de subsídios às Juntas de Freguesia. ---------------O senhor presidente da Câmara reconheceu ter havido alguma leveza na
elaboração da dita informação mas amanhã vai procurar saber o ponto da situação do
processo, tendo o senhor Chefe da Divisão Técnica acrescentado que o mesmo se
encontra na Comissão de Abertura de Propostas. Mais disse já ter dado instruções à
contabilidade para regularizar os pagamentos às Juntas de Freguesia o que ainda não
havia sido feito por se estar a aguardar a aprovação de uma alteração orçamental. ---ENIPRO: Presente o senhor José Petiz em representação da ENIPRO expôs ao
executivo um projecto de investimento na montagem de aero geradores com custos
na ordem dos três milhões de contos e de que resultará uma receita mensal para a
autarquia na ordem dos 1125 contos gerando um aumento de potência eléctrica que
irá colmatar as falhas existentes. --------------------------------------------------------------------COMISSÃO DE MORADORES DE SÃO MAMEDE: Presente a Comissão de
moradores de São Mamede expuseram as seguintes questões: limpeza de sarjetas,
construção de rampa de acesso à casa n.º 100 do Largo do Abrigo, acessos
alternativos à E.N.8, vedação da escola primária, limpeza da lixeira existente na
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2012.

2013.

2014.

estrada para a Boavista, frequente inquinação da água do chafariz com infiltrações
várias, drenagem das águas pluviais (este problema é de extrema gravidade dado as
frequentes inundações que sofrem muitos moradores e estabelecimentos comerciais
desta localidade), esgotos não tratados para o Rio Real, excesso de velocidade dentro
da localidade, semáforo desligado e insuficiente para a solução do problema, vedação
para protecção de peões e carros na Rua D. Leonor, pavimentação da Rua de Trás e
Rua da Estação, limpeza dos colectores junto ao viaduto de acesso à área dos Casais,
passadeiras para peões junto às paragens dos autocarros e alterar a paragem dos
autocarros da saída Norte para o Largo do Abrigo, pedido a ser feito à C.P. para
instalação de uma vedação junto à via férrea, na antiga passagem de nível ao km
94,700 (aproximadamente). -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara disse que esta semana vai fazer a limpeza e
vedação do terreno na Boavista e vai fazer com os serviços a separação e o
tratamento das questões colocadas e depois vai informar a comissão do que for
decidido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 20.30 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador Amilcar
Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------VIRGILIO PAULO SILVA: Presente o senhor Virgílio Paulo Silva, solicitou explicações
sobre o calcetamento em frente à sua residência e sobre o tratamento do Largo do
Chafariz em São Mamede. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara que o calcetamento depende da
disponibilidade dos funcionários. Quanto ao arranjo do Largo do Chafariz estará na
primeira linha após o tratamento do problema das águas pluviais.--------------------------PROLONGAMENTO DA REUNIÂO: Pelas 20.45 horas foi colocado à votação o
prolongamento da reunião. Votaram a favor do prolongamento por mais uma hora o
senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte e Luis
Duarte. Votaram a favor do prolongamento por mais 30 minutos os senhores
vereadores João Hipólito, Manuel Quintino e José Vítor Silva. O senhor presidente da
Câmara usou o voto de qualidade para prolongar a reunião por mais uma hora. -------MANUEL SOUSA: Presente o senhor Manuel Sousa manifestou o descontentamento
dos moradores pela construção que está a ser efectuada na Rua Evaristo Judicibus
que considera ilegal e uma aberração. -----------------------------------------------------------------------Foi o munícipe informado que o executivo se deslocou ao local e foi solicitado
ao representante da empresa para em conjunto com o Chefe da Divisão Técnica se
reunam para analisar se o executado está ou não em conformidade com o aprovado e
depois seja o executivo informado para poder tomar medidas. ------------------------------PRESENÇAS: Pelas 20.50 horas regressou à reunião o senhor vereador Amilcar
Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------VIAPETRO: Presente o representante da firma VIAPETRO solicitou informação sobre
a evolução do assunto que tem vindo a ser discutido com o executivo. Perguntou se a
HOSPIARTE está ou não com a disposição de efectuar a permuta. Não pode continuar
a aguardar mais tempo por uma decisão sob pena de ter de efectuar despedimentos e
até poder estar em causa o encerramento da empresa. ------------------------------------------------Foi decidido contactar a firma HOSPIARTE para saber da disponibilidade para
uma reunião com o executivo ainda durante a presente semana.----------------------------
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2015.

2016.

2017.

2018.

ARMANDO SALVADOR MAIA DA FONSECA: Presente o senhor Armando Salvador
Maia da Fonseca, solicitou a colocação de pontos de luz juntos das vivendas 50 e 52
da Rua Nossa Senhora de Santana, Sobral do Parelhão; a colocação de tout venant
na Rua 5 de Outubro, Sobral do Parelhão. Mais solicitou informação sobre o
pagamento de subsídios à Sociedade Recreativa Sobralense. ------------------------------LUIS FILIPE FERREIRA GOMES: Presente o senhor Luis Filipe Ferreira Gomes,
agradeceu a colocação de vedação na escola primária do Barrocalvo. Solicitou
informação sobre se já foi medido o terreno que cedeu para o espaço público. Solicitou
informações sobre os arranjos na escola primária, sinalização de passadeiras, valetas
inexistentes e alcatroamento da Rua do Telefone no Casal Cigano. ---------------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que está aberto concurso para a
vedação da escola do Barrocalvo, os restantes arranjos estão a ser equacionados. Vai
alcatroar os arruamentos que tiverem condições para tal. ------------------------------------JOAQUIM BERNARDO: Presente o senhor Joaquim Bernardo, solicitou informações
sobre se o Largo Principal da Portela, vai ser alcatroado.-----------------------------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu afirmativamente.----------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Pelas 22.00 horas encontrando-se esgotada hora
de prolongamento da reunião regimentalmente estabelecida, foi a reunião encerrada e
adiados para a próxima reunião os seguintes assuntos:----------------------------------------

ORDEM DO DIA

ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO: Foi presente a seguinte proposta do
senhor presidente da Câmara: “No cumprimento e em realização do Plano de
Actividades para o corrente ano e de acordo com alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro proponho que a Câmara Municipal de Bombarral
delibere alienar em hasta pública, o seguinte prédio: omisso na matriz, e participada a
sua inscrição pelo modelo 129 entregue na Repartição de Finanças de Bombarral em
23.03.2001, com área total de 3.950 m2, sito junto à Rotunda da Caniceira,
confrontando de Norte, nascente e poente com estrada e sul com Ofélia Alves MilHomens e outros e nas seguintes condições: 1 - Com o valor base de licitação de
39.500.000$00 (10.000$00/m2); 2 - Com o valor mínimo de cada lance – 100.000$00;
3 – Que, na parcela de terreno de terreno em causa é permitido instalar um posto
abastecedor de combustíveis, compreendendo a venda de combustíveis líquidos,
de ar, água para
abastecimento de viaturas, comercialização de peças de
desempanagem e de acessórios, de jornais,
revistas, tabacaria, cafetaria e
artesanato. 4 – Que fica a cargo da firma adjudicatária todos os encargos com a
preparação do terreno, com estudos, projectos, e construção, fornecimento e
montagem do complexo necessário à função de abastecimento de combustíveis e às
actividades acessórias consentidas e à respectiva inserção nos sistemas viários
confinantes, assim como os encargos relacionados com a ligação de água, esgotos
e electricidade. 5 – Que, a firma adjudicatária, na elaboração dos estudos e projectos
fica obrigada a cumprir a legislação vigente e a respeitar os índices de
ocupação regulamentares. E à satisfação excepcional de aquisição do mini autocarro
Toyota destruído por incêndio e pagamento de subsídio à Fábrica da Igreja da Roliça
para comparticipar as despesas com construção de Centro de Dia da Delgada.”--------
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2019.

2020.
2021.

2022.

2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.

INFORMAÇÃO PRÉVIA: Presente o processo n.º 27/2001/02, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Maria Teresa Santos Miranda Pancada da Fonseca,
datado de 2001.09.18, a solicitar a emissão de informação prévia para construção de
moradia unifamiliar sita no lugar do Rossio do Carvalhal, freguesia de Carvalhal, para
corrigir o ponto n.º 1805.10 da acta n.º 43/2001, de 01.10.2001 por manifesto lapso
pois o processo encontra-se analisado pela maioria da Câmara. ---------------------------PARTICIPAÇÃO NA DIFUSÃO DAS ARTES DO ESPECTACULO 2002 –
PROPOSTA DE PROTOCOLO: Presente a proposta de protocolo em epígrafe
apresentada pelo Instituto Português das Artes do Espectáculo.----------------------------LICENCIAMENTO SANITÀRIO: Presente o processo iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Graça Maria Vidas Rigor Miranda, a solicitar o
licenciamento sanitário de uma unidade móvel de transporte de frutas e produtos
hortícolas, matricula 5580 HS, com parecer favorável da autoridade sanitária.----------CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Presente processo
iniciado no âmbito do programa ESCALAR a solicitar licença para construção de
barracão em nome de Luis Ferreira Frade, sito no lugar do Salgueiro, freguesia de
Carvalhal. --------------------------------------------------------------------------------------------------FESTA DE NATAL 2001: Presente ofício do Serviço Social dos Trabalhadores
Autárquicos a solicitar a atribuição de um subsídio para a sua festa de Natal.-----------ALIENAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA (EMBARGADA): Presente o processo
de notificação para demolição de moradia na Rua dos Matinhos, Salgueiro.-------------DEMOLIÇÃO DE RUINAS: Presente o processo de notificação à Sociedade
Comercial Pereira Bernardino, para demolição de ruínas na Rua 9 de Abril, vila e
freguesia de Bombarral.--------------------------------------------------------------------------------PERMUTA DE TERRENO: Presente a informação n.º 31/2001-D.O.P.P.U. para
permuta de terreno com o senhor José Gonçalves Corado e outros.-----------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 3:----------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NA REGIÃO OESTE: Foi tomado
conhecimento do programa do congresso em epígrafe. -------------------------------------------------Pelas 22.00 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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