ACTA N.º 52/2002 – Reunião ordinária do dia 2002.11.20
----------Aos vinte dias do mês de Novembro do ano dois mil e dois, 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
Luis Alberto Camilo Duarte, João Carlos Barreiras Duarte, Jorge Manuel Costa
Pereira, Rui Fernando Figueiredo Viola, Manuel Quintino Filipe Silva e António José
Silva Faustino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariaram a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Recursos
Humanos Marina de Melo Marques Lemos e o Assistente Administrativo Especialista
Nuno Fernando Carreira Taborda Ferreira. -----------------------------------------------------------------Pelas 16.50 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------1404.

ATENDIMENTO DO PÚBLICO

VIAPETRO: Presente um representante da firma VIAPETRO solicitou informação
sobre o ponto de situação de permuta de lotes na zona industrial. Na última vez que
veio a reunião de Câmara ficou a ideia de que havia um limite temporal. Agora surgiu
um novo problema porque é preciso um levantamento topográfico que foi pedido há
cerca de dois meses e ainda não foi feito. Já passou mais de um ano sobre o limite
que já era considerado muito dilatado. Mais uma vez pergunta quantos episódios
restam nesta história. Questionou qual a implicação deste levantamento topográfico.
Informou que já transferiram a sede das empresas para o Bombarral. ------------------------------O senhor presidente da Câmara disse que amanhã irá dar prioridade a esta
questão, para se procurar de forma estável resolver o problema. -------------------------------------O senhor vereador Manuel Quintino realçou dois aspectos que caracterizam
este processo: um, a incrível falta de responsabilidade e de consideração pelas
pessoas que aqui vêm, mês após mês, à procura de um inicio de resolução do
problema: continua-se a dizer exactamente o mesmo que se disse no mês passado,
no mês anterior, no outro e no outro sem qualquer preocupação de vir a dar alguma
credibilidade ao que se vai dizendo; outro aspecto, não menos importante é a
descredibilidade que o presidente da Câmara aponta para ele próprio pois essas
mesmas palavras certamente também são ditas para dentro de si próprio, quiçá numa
tentativa de a si próprio se convencer a, um dia, vir a desencadear, para além das já
gastas palavras, a sua própria vontade. Este filme anda a repetir-se há anos e não
pode deixar de nos causar vergonha. Mais uma vez deixou o seu apelo a que, de uma
vez por todas, este problema seja encarado e se iniciem passos conducentes à sua
definitiva resolução. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Jorge Costa Pereira disse subscrever a declaração do
senhor vereador Manuel Quintino excepto quanto ao prazo de resolução do problema.
É que aquilo que está em causa é uma alteração a um plano de pormenor o que vai
implicar que não seja num dia, numa semana, num mês ou num ano, que o problema
fica resolvido. O levantamento topográfico é que já devia estar feito. --------------------------------O senhor vereador Luis Duarte disse ficar desmoralizado com situações destas
porque se levam as pessoas para situações em que são confrontadas com grandes
dificuldades. É preocupante a forma como os empreendedores são tratados.------------
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1405.

1406.
1407.

1408.

1409.

1410.

1411.

1412.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2002.11.20:-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos..................................... ...................................356.354,10 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral... .......................................43,562,69 €
Banco Totta & Açores.......................................... .......................................39.520,31 €
Banco Português do Atlântico.............................. ....................................200.594,88 €
Crédito Predial Português.................................... ......................................22.604,92 €
Banco Comercial Português................................. .......................................4.592,40 €
Banco Pinto & Sottomayor.................................... ........................................7.099,39 €
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ....................................189.680,56 €
Depositado em instituições de Crédito.................
.................................869.894,25 €
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................
.........................................517,91 €
....................Cheques...........................................
.....................................1.200,64 €
Total de disponibilidades....................................
.................................870.612,80 €
Documentos.......................................................... .......................................42.262,07 €
Total.....................................................................
.................................912.874,87 €
Operações Orçamentais......................................
...................................508.684,89 €
Operações de Tesouraria..................................... ....................................361.927,91 €
PAGAMENTOS:
Foi
tomado conhecimento da relação dos pagamentos
efectuados durante o período de 2002.11.12 e 2002.11.19 no montante de €
28.835,56. -------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º 51/2002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi deliberado
por unanimidade aprovar a acta n.º 51/2002 respeitante à reunião de Câmara de
12.11.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------IMPLEMENTAÇÃO DO POCAL: Distribuiu pelos membros do executivo cópia de
balancete com o ponto de situação da recuperação orçamental, faltando apenas, em
termos de receita, os meses de Junho a Outubro no serviço emissor de obras
particulares e, em termos de despesas, Agosto a Outubro nas cabimentações e Maio
a Outubro na liquidação e pagamentos. -----------------------------------------------------------ORFEÃO DA PRAIA DA VITÓRIA: Informou o executivo de que, organizado pelo
grupo coral In Vita Musica, se realizou uma actuação do Orfeão da Praia da Vitória,
onde lhe foi oferecido um CD ROM, um prato e uma chávena. ------------------------------DO SENHOR VEREADOR ANTÓNIO JOSÉ FAUSTINO:------------------------------------ACÇÃO NO MARL: Nas passadas quinta e sexta-feira esteve presente no MARL na
apresentação da pêra rocha. Saudou a Câmara Municipal, na pessoa do vereador do
pelouro, por esta realização que constatou ter sido um êxito. ------------------------------------------O senhor presidente da Câmara e o senhor vereador Manuel Quintino
subscreveram esta declaração. ----------------------------------------------------------------------SIMULACRO ORGANIZADO PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: Informou o
executivo de que esteve presente no simulacro de acidente levado a efeito pelos
Bombeiros Voluntários de Bombarral. --------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------ACÇÃO NO MARL: Nos passados dias 14 e 15 esteve presente numa acção no
MARL de apresentação da pêra rocha. Tratou-se de um êxito no sentido de que a
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1413.
1414.

1415.

1416.
1417.

1418.
1418.

Câmara Municipal de Bombarral saiu prestigiada pela magnifica promoção feita a este
produto da economia concelhia. Responsáveis da Cooperativa Agrícola de Bombarral
afirmaram toda a sua disponibilidade para continuarem a colaborar com a Câmara
Municipal em futuras presenças deste estilo noutros mercados no país ou no
estrangeiro. Considera o balanço altamente positivo e está disponível para todas as
outras acções de promoção que a Câmara Municipal pretenda levar a efeito. Referiu
terem estado presentes no encerramento desta acção o senhor Secretário de Estado e
alguns responsáveis do MARL. ----------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR RUI VIOLA: -----------------------------------------------------------ESTRADA NACIONAL 8 EM SÃO MAMEDE: Questionou o senhor presidente da
Câmara sobre se já forma fornecidos ao ICERR os elementos sobre a rede de esgotos
nesta estrada, tendo-lhe sido respondido afirmativamente. -----------------------------------SIMULACRO ORGANIZADO PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: Informou o
executivo de que esteve presente no simulacro de acidente levado a efeito pelos
Bombeiros Voluntários de Bombarral. --------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------VENDA DE TERRENOS INCLUÍDOS NO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS PARA 2002: “Sendo hoje 20 de Novembro e não tendo sido
tomada qualquer iniciativa para venda dos terrenos previstos no plano plurianual de
investimentos, venda essa garantida quer na Câmara quer na Assembleia Municipal
até final do ano correspondendo a cerca de € 1.600.000, pergunto ao senhor
presidente da Câmara porque não tomou qualquer iniciativa e que satisfação nos vai
dar e à Assembleia Municipal.”---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que foi de facto equacionada a
venda de terrenos mas também estão previstas obras que por razões diversas
acabaram por não ser desencadeadas. Os terrenos estão na fase de encaminhar para
o registo do património mas não é previsível a materialização destas receitas. ---------ABILIO FERREIRA COITO: Disse ter falado com o senhor Abílio Ferreira Coito que
esteve numa reunião de Câmara à cerca de 2 anos por causa de um terreno seu que
foi ocupado com a construção de uma estrada e até agora nada foi feito. ----------------POSTES DE ILUMINAÇÃO NA AV. CALOUSTE GULBENKIAN (ESTRADA
BOMBARRAL / SANGUINHAL): Lembrou que no passado fim de semana ocorreram
dois acidentes nesta via com o derrube de dois postes a somar a tantos outros
acidentes do género. Alertou que os postes em causa são perigosos devido à sua
imensa masas, funcionando primeiro como se fossem árvores e com a sua
consequente queda em cima das viaturas. Sugere que estes sejam substituídos por
postes metálicos mais leves à semelhança dos existentes na mesma avenida antes do
viaduto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------LIMPA FOSSAS: Questionou o senhor presidente da Câmara sobre a aquisição de
um limpa fossas com 21 anos, criticando o facto de se continuar a investir em veículos
que se calhar já deviam estar no descanso definitivo.------------------------------------------RECTRO ESCAVADORAS: Espera que as aquisições através do sistema Leasing
acabem na medida em que estão a assumir compromissos para o futuro quando
deviam ser pagos de imediato. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara disse que “Confesso alguma estranheza
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1419.

1420.

1421.

1422.

relativamente às questões colocadas, porque quando o vereador Luis Duarte exercia
funções a tempo inteiro sabia da necessidade destes equipamentos que só não foram
adquiridos na altura devido a alguma dificuldade económica, pelo que estranha que
esteja a colocar esta referência pela aquisição. Estando as aquisições previstas no
P.P.I. bem como a ultrapassagem das barreiras arquitectónicas no Pavilhão desportivo
Municipal, o vereador Luis Duarte teve a destreza de dizer que essa ultrapassagem
não era prioritária. Esqueceu-se que quando incendiaram um veículo municipal na
garagem onde estava guardado, sabia quanto era imperiosa a aquisição de um novo
autocarro mas teve a percepção da folga económica que permitiu o aconchego, o que
não sucedeu agora.” ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Luis Duarte disse que “é verdade e mantenho a
necessidade da aquisição dos equipamentos. O que coloco em causa é a aquisição de
um equipamento com mais de 21 anos. Não venha o presidente da Câmara à
posteriori tentar manipular aquilo que eu disse. Todos sabemos que são gastos
milhares de contos em máquinas velhas que deviam ser substituídas periodicamente,
o que saia mais barato.”--------------------------------------------------------------------------------SIMULACRO ORGANIZADO PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: Informou o
executivo de que esteve presente no simulacro de acidente levado a efeito pelos
Bombeiros Voluntários de Bombarral na estrada Boavista / São Mamede, com a
presença do inspector distrital. Chamou a atenção para a ausência da protecção civil
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO INTERNACIONAL DE RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS: Manifestou estranheza pelo processo que está a ocorrer na Câmara
Municipal, uma vez que a empresa que o senhor presidente da Câmara tanto se
esforçou para que lhe fosse adjudicada esta prestação de serviços, e que foi preterida
pela Câmara Municipal, venha depois a fazer um serviço continuado. É de estranhar
que se anule o concurso e a empresa esteja quase em permanência a prestar o
serviço à Câmara Municipal. Esta situação levanta muitas dúvidas. Requereu
informação sobre a situação da viatura da firma ECOAMBIENTE que ardeu). --------------------O senhor presidente da Câmara disse que “quanto à estranheza que o senhor
vereador Luis Duarte coloca acerca da posição do presidente da Câmara neste
concurso, deve referir que é desajustada a forma como se refere, na medida em que
sabe que nunca interferi na personalização das decisões, mas sempre me bati pelo
conteúdo legal. Foi reconhecido que este e outros concurso não se desenvolveram no
pleno cumprimento da lei. Não foi ainda feita qualquer averiguação sobre esse desvio
do cumprimento da lei. O presidente da Câmara ao contrário do que o senhor vereador
Luis Duarte afirma, nunca se envolveu ou envolverá no objecto das decisões
fulanizando-as, mas sempre acautelará o cumprimento escrupuloso da lei.”-------------DO SENHOR VEREADOR JOÃO CARLOS DUARTE: ---------------------------------------DR.ª MARIA BARREIRA: Informou o executivo de que no passado dia 07 de
Novembro, se reuniu na Assembleia da República, com a escultora Dr.ª Maria
Barreira, tendo abordado diversas questões relacionadas com as esculturas doadas
por esta artista e pelo seu marido, bem como recebeu algumas sugestões visando a
melhoria do funcionamento do Museu Municipal de Bombarral. -----------------------------FEIRA DA DOÇARIA CONVENTUAL: Informou o executivo de que no passado
sábado visitou a Feira da Doçaria Conventual que ocorreu em Alcobaça. -----------------
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1423.
1424.
1425.

1426.

1426.01

1426.02

1426.03

1426.04

CENTRO DE SAÚDE DE BOMBARRAL: Informou o executivo de que na passada
sexta-feira reuniu com o Director do Centro de Saúde de Bombarral, para tratar de
diversas questões, entre as quais a inauguração do novo centro de saúde. -------------ACÇÃO NO MARL: Nas passadas quinta e sexta-feira esteve presente no MARL na
apresentação da pêra rocha, congratulando-se pelo êxito da iniciativa. -------------------SEMANA GASTRONÓMICA: Informou o executivo de que esta semana teve uma
reunião com os proprietários de restaurantes relacionada com a Semana
Gastronómica. Está tudo a decorrer conforme o previsto, indo participar 9 restaurantes
o que ultrapassa as expectativas. Os proprietários dos restaurantes estão a colaborar
dentro das suas possibilidades, sendo de enaltecer a sua receptividade para esta
iniciativa do pelouro do turismo.-----------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

OBRAS PARTICULARES:--------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor vereador Rui Viola, comunicou ao senhor presidente da Câmara, nos termos
do artigo 45.º do Código do Procedimento Administrativo, encontrar-se impedido de
intervir na discussão e votação do ponto 1426.01, 1426.05, por força da alínea b) do
artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto ser o técnico responsável pelo
mesmo, pelo que o senhor presidente da Câmara declarou interdita a sua intervenção
nestes actos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do Código do Procedimento Administrativo,
o senhor vereador Rui Viola, retirou-se da reunião, regressando após a discussão e
votação dos pontos onde se encontrava impedido. ---------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXO E MURO – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO:
Apreciado o processo n.º 131/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Luis Miguel J. Rodrigues F. Varonna, datado de 2002.11.06, a solicitar licença para
construção de moradia unifamiliar, anexo e muro sitos no Casal da Ramalheira,
freguesia de Carvalhal e verificando-se que apresentou os necessários projectos de
especialidades, foi deliberado por 12 meses.-----------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 141/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Joaquim Fernando da Silva Nunes e outro, datado de 2002.10.10, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar
e muro sitos no lugar de Azambujeira dos Carros, freguesia de Roliça, condicionado
ao cumprimento do parecer constante da folha 45 do processo. ----------------------------ALTERAÇÃO DE COBERTURA E VÃOS EM ADEGA – LICENÇA DE
CONSTRUÇÃO: Apreciado o processo n.º 88/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Heitor de Jesus Perdigão, datado de 2002.11.04, a solicitar
licença para alteração de cobertura e vãos em adega sitos 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 3
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E TELHEIRO – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 146/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Isidro Jorge Filipe Batista, datado de 2002.10.18, foi deliberado por unanimidade
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1426.05

1426.06

1426.07

1426.08

1426.09
1427.

1428.

1429.

1430.

aprovar o projecto de arquitectura para construção de telheiro e garagem sito no lugar
das Gamelas, freguesia de Vale Covo.-------------------------------------------------------------INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – ALTERAÇÕES NA REDE
DE ÁGUAS E ESGOTOS: Apreciado o processo n.º 194/01/01, iniciado a
requerimento apresentado pelo senhor António José Ferreira da Costa e outros,
datado de 2002.11.11, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de alterações
à rede de águas e esgotos para instalação de estabelecimento de bebidas sito no
lugar do Salgueiro, freguesia de Carvalhal. -------------------------------------------------------REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA: Apreciado o
processo n.º 42/98/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. M.ª
Margarida P. S. C. Collares Pereira, datado de 2002.10.24, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para alteração á construção de
moradia unifamiliar sita no lugar e freguesia de Carvalhal.------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado
o processo n.º 134/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor António
Amaral, datado de 2002.11.15, a solicitar licença para construção de moradia
unifamiliar e muro sito na estrada principal, lugar de Famões, freguesia de Bombarral e
verificando-se que apresentou os necessários projectos de especialidades, foi
deliberado por unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de 12 meses.-----------BENEFICIAR E AMPLIAR MORADIA – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o
processo n.º 85/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor José
Fernando Carvalho Monteiro, datado de 2002.11.15, a solicitar licença para beneficiar
e ampliar moradia sito no lugar de São Mamede, freguesia de Roliça e verificando-se
que apresentou os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de 12 meses.-------------------------------APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DO PICOTO –
BOMBARRAL – 2.ª FASE: Apreciada a informação n.º 189/DT/02, foi a mesma
adiada para a próxima reunião em face da necessidade de corrigir os critérios de
adjudicação.-----------------------------------------------------------------------------------------------NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS: Presente ofício da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Bombarral a solicitar uma planta com os limites do terreno
para implantação do novo quartel dos Bombeiros Voluntários, para elaborar o projecto,
com despacho do senhor presidente da Câmara para análise e discussão de eventual
nova localização do mesmo, e tendo sido presentes duas propostas de localização
alternativa, uma próximo da rotunda da Caniceira e outra próxima da rotunda da
GALP, foi adiado o assunto para a próxima reunião a fim de serem obtidos mais
elementos.-------------------------------------------------------------------------------------------------ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CASAL DO URMAL E CASAL DO FIALHO:
Apreciada a informação n.º 182/02/D.S.U., foi deliberado por unanimidade autorizar a
libertação da garantia bancária n.º 30.39039.9850 no valor de € 109,73, em nome da
firma SOCIJOBEL – Construção Civil e Obras Públicas, Lda.--------------------------------PAGAMENTO DE DIVIDA DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES: Apreciada a informação n.º
105/02/D.T. foi deliberado por unanimidade atender o pedido do senhor João Paulo
Gomes dos Santos para pagamento em 3 prestações da dívida no montante de €
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1431.

1432.

1433.
1434.

1435.
1436.

1437.

1438.

1439.

297,61 relativa a consumo de água, devendo ser assegurado o pagamento atempado
das facturas vincendas. --------------------------------------------------------------------------------REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS CASAIS DO AVENAL E
AREIRINHA: Presente a informação n.º 86/D.T./2002 relativa ao pedido de revisão de
preços na empreitada em epígrafe apresentado pela firma Orlando Domingos dos
Santos, Lda, foi a mesma retirada em virtude de faltarem alguns ensaios. ---------------CAMPANHA DE FUNDOS PARA A NOVA SEDE NACIONAL DO S.T.A.L.:
Apreciada o ofício do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local a
solicitar apoio financeiro para a compra da sua nova sede nacional, foi deliberado por
unanimidade informar que apesar de se reconhecer o mérito da iniciativa, as
dificuldades económicas da autarquia não permitem apoiar a mesma.- -------------------FORNECIMENTO DE AUTOCARRO MAN: Apreciado o fax da Baviera S.A. foi
deliberado por unanimidade autorizar a libertação da garantia bancária n.º
504082GPN relativa ao fornecimento de autocarro MAN. -------------------------------------PROJECTO ESCALAR: Apreciado o processo no âmbito do projecto ESCALAR foi
deliberado por unanimidade deferir o licenciamento de recuperação habitacional sita
no Casal da Saimouca, licença n.º 559/7036/59, de 12.09.1959, em nome de José
Crisóstomo e Florinda Prazeres da Silva. ---------------------------------------------------------PROJECTO ESCALAR: Apreciado o processo no âmbito do projecto ESCALAR foi
deliberado por unanimidade deferir o licenciamento de recuperação habitacional sita
no Casal da Lavandeira, para a titular M.ª Alice Martins da Silva. ---------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÔES
DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS: Apreciada a proposta do senhor
vereador António José Faustino foi deliberado por maioria com as abstenções dos
senhores vereadores Luis Duarte, Rui Viola e Manuel Quintino e o voto favorável dos
restantes membros do executivo aprovar a fixação do montante global de € 122.500 a
prever no orçamento de 2003, para atribuição de subsídios às actividades das
associações desportivas, recreativas e culturais.------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÔES
DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS: Apreciada a proposta do senhor
vereador António José Faustino foi deliberado por unanimidade aprovar os modelos de
formulários a preencher pelas associações em conjunto com a apresentação de
candidaturas à atribuição de subsídios. ------------------------------------------------------------DENOMINAÇÃO DE ARRUAMENTO: Apreciada a proposta do senhor vicepresidente da Câmara para atribuição do nome de Rua Dr. Arlindo de Carvalho, ao
arruamento que passa em frente do novo centro de saúde com inicio no cruzamento
das Ruas do Chafariz Velho e da Fonte Velha e fim no cruzamento com a Av. Luis
Henrique, atendendo à sua intervenção decisiva para a concretização do novo centro
de saúde, enquanto Ministro da Saúde, foi deliberado por maioria aprová-la com os
votos contra dos senhores vereadores Jorge Costa Pereira, Rui Viola e Manuel
Quintino e os votos favoráveis do senhor presidente da Câmara e dos senhores
vereadores Luis Duarte, João Carlos Duarte e António José Faustino. -------------------- CAMPEONATO CONCELHIO DE FUTSAL: Apreciada a proposta do senhor vereador
António José Faustino foi deliberado por unanimidade entregar a exploração do bar do
Pavilhão Desportivo Municipal, durante a realização do Campeonato Concelhio de
Futsal à Associação Recreativa e Desportiva dos Baraçais.-----------------------------------
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1440.

1441.

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 dos
seguintes assuntos:--------------------------------------------------------------------------------------RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO: Em virtude da
existência de um erro de escrita, foi deliberado por unanimidade rectificar o ponto 1050
da deliberação de 26.08.2002 e onde se lê “...€ 755.285,86” deve ler-se “...€
755.285,88”.
DEMOLIÇÂO E RECONSTRUÇÃO DE PONTÂO, RECONSTRUÇÃO DE MURO E
CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO NA COLUMBEIRA: Apreciada a informação n.º
138/DT/2002 e em aditamento à deliberação de 2002.10.28, foi deliberado por
unanimidade autorizar igualmente a restituição da quantia de € 149,63 à firma Leonel
Santos – Construções, Lda, respeitante à empreitada em epígrafe.----------------------------------Pelas 20.30 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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