ACTA N.º 46/2005 – Reunião ordinária do dia 2005.11.28
----------Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta vila
de Bombarral e salão nobre do edifício do Palácio Gorjão, 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, Maria Teresa Rodrigues Faustino
e Bruno António Martins Santos.-------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Pelas 15.30 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.
1260.

1261.

1262.
1263.
1264.

1265.
1266.
1267.
1268.
1269.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACTA N.º 45/2005: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por maioria com
a abstenção da senhora vereadora Teresa Faustino e o voto favorável dos restantes
membros do executivo aprovar a acta n.º 45/2005 respeitante à reunião de Câmara de
21.11.2005.------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS: Pelas 15.50 horas compareceu na reunião o senhor vice-Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------EDP: Reuniu com o responsável distrital da EDP para analisar o protocolo existente e
sobre o reforço do abastecimento de iluminação pública. Transmitiu igualmente o
protesto da autarquia pelos muitos cortes no fornecimento de energia eléctrica, tendolhe sido dito que a culpa não era da EDP mas sim de empresas locais que não fazem
a manutenção dos seus PT’s. ------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: Informou que em conjunto com o senhor vereador da educação, reuniu
com os responsáveis pela Escola E.B. 2,3 Fernão do Pó e pela Escola Secundária. --ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMO: No passado dia 24 de Novembro
decorreu a Assembleia Intermunicipal da AMO tendo sido eleitos os novos órgãos
dirigentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO NA CCDRLVT: Informou o executivo que no passado dia 25 de Novembro,
reuniu com o Presidente da CCDRLVT para abordar diversas questões,
nomeadamente a revisão do PDM, a ZIO e a necessidade de reforço do apoio
financeiro ao complexo desportivo e de lazer do Falcão, atendendo à grande
dificuldade para conseguirem assegurar os compromissos financeiros com aquele
projecto megalómano que está a ser desenvolvido. --------------------------------------------ACTAS DO CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NO OESTE: No passado dia 26
de Novembro esteve presente na apresentação do livro em epígrafe. ---------------------NÚCLEO DE CICLOTURISMO DE FAMÕES: No passado dia 27 de Novembro esteve
presente no almoço da colectividade em epígrafe.----------------------------------------------FESTAS DE SANTA CATARINA NO PÓ: No passado dia 27 de Novembro esteve
presente nas festas em epígrafe. --------------------------------------------------------------------ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA: Informou o executivo que
desde o passado dia 15 de Novembro que o senhor Nuno Manuel Mota Silva está a
exercer funções como adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência.-----------------------DESPACHOS: Fez entrega ao senhor vereador Gabriel Martins de cópia dos
despachos respeitantes ao Chefe de Gabinete e vereador a tempo inteiro. ---------------
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1277.

1278.
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1280.
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REVISÃO DO PDM: Informou que a firma CPU não pôde estar presente na reunião de
hoje pelo que está previsto virem à próxima reunião de Câmara. ---------------------------DO SENHOR VEREADOR JOSÉ JOÃO FERREIRA: -----------------------------------------VISITAS ÁS FREGUESIAS: Informou o executivo de que já efectuou visitas às
freguesias de Bombarral, Carvalhal, Pó e Roliça e em breve irá visitar a freguesia de
Vale Covo.-------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS DAS ÁGUAS DO OESTE NA DELGADA: Informou o executivo que os
serviços contactaram os responsáveis pelas obras em epígrafe para fazer cumprir a
regulamentação de trânsito e por causa do alerta do vereador Fialho Marcelino sobre
um eventual corte do acesso à Delgada. Ficou assente que esse corte não será feito
sem informação prévia à Câmara.-----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que estão a fazer um levantamento
rigoroso do impacto negativo das obras das Águas do Oeste nas nossas redes viárias
e vão exigir a reposição do pavimento degradado.----------------------------------------------ACTAS DO CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NO OESTE: No passado dia 26
de Novembro esteve presente na apresentação do livro em epígrafe. ---------------------DO SENHOR VEREADOR FIALHO MARCELINO: --------------------------------------------OBRAS DAS ÁGUAS DO OESTE NA DELGADA: Disse que efectivamente houve
uma melhoria na situação. A única contrapartida possível das Águas do Oeste é o
asfaltamento de todos os arruamentos. ------------------------------------------------------------SUPERMERCADO O DIA: Chamou a atenção para a falta de protecção existente
nesta obra ao contrário do que é obrigatório. -----------------------------------------------------OBRAS NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO MUNICIPIO: Quando estava a estacionar a
sua viatura em frente do edifício dos Paços do Município apercebeu-se que
funcionários da obra em epígrafe estavam a despejar baldes de entulho nos
contentores de resíduos sólidos.---------------------------------------------------------------------ESTRADA DO ESTORNINHO: Chamou a atenção para a qualidade do tipo de
pavimento que está a ser colocado nesta estrada, que considerou não ser o mais
correcto, bem como para o facto da compactação ser mínima, pelo que dentro de
pouco tempo o asfalto estará partido. Considerou que a fiscalização municipal se
deverá deslocar ao local. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que vai mandar analisar a questão. ----FESTAS DE SANTA CATARINA NO PÓ: No passado dia 27 de Novembro esteve
presente nas festas em epígrafe. --------------------------------------------------------------------REUNIÃO NA CCDRLVT: Disse que quando o senhor Presidente da Câmara
informou que ia reunir na CCDRLVT não convidou nenhum vereador a estar presente.
Disse que há vereadores neste executivo que também conseguem marcar reuniões
com carácter de urgência com o Presidente da CCDRLVT. ----------------------------------DO SENHOR VEREADOR BRUNO SANTOS: --------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: Colocou diversas questões sobre a
situação financeira da autarquia à senhora Chefe da Divisão Financeira.-----------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL: Na ordem do dia da anterior reunião de Câmara havia
uma alteração orçamental que foi retirada pelo senhor Presidente da Câmara e que
não vem na ordem do dia de hoje, pelo que questiona o motivo.--------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que a referida alteração orçamental
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1286.
1287.
1288.
1289.

1290.

1291.

trouxe algumas dificuldades e sendo também critico de situações como a do concerto
de Tony Carreira, estão a tentar ver como resolverão as questões. A Chefe de Divisão
Financeira entende que apesar da despesa ter sido ilegal, não há forma de lhe fugir.-ASSOCIATIVISMO: Considerou um erro o facto do associativismo estar dividido por
três vereadores porque algumas associações desenvolvem trabalho em várias áreas.
----------O senhor Presidente da Câmara disse que a anterior situação criou algumas
contradições pelo que se achou melhor fazer esta separação. ------------------------------ORÇAMENTO 2006: Continuam à espera de alguns indicadores para o orçamento
para 2006. Parece-lhe que já não há tempo útil para o orçamento ser aprovado até
final do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o essencial está levantado e já se
reflecte no documento que foi distribuído ao executivo e à Assembleia Municipal. -----ESTRADA DA COLUMBEIRA: Solicitou informação sobre o motivo que leva a que
todos os anos um ponto da estrada da Columbeira seja atravessado por água e areias.
----------O senhor Presidente da Câmara disse que vai ser feita uma intervenção nesta
estrada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA: Questionou onde está a
informação da Divisão Financeira sobre o cabimento da despesa com o adjunto do
Gabinete de Apoio à Presidência. -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que na próxima reunião trará a
informação do cabimento. -----------------------------------------------------------------------------ACTAS DO CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NO OESTE: No passado dia 26
de Novembro esteve presente na apresentação do livro em epígrafe. ---------------------FESTAS DE SANTA CATARINA NO PÓ: No passado dia 27 de Novembro esteve
presente nas festas em epígrafe. --------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR GABRIEL MARTINS: ----------------------------------------------CABIMENTAÇÃO DE DESPESAS: Chamou a atenção para o facto de qualquer
proposta que envolva despesas implicar que venham as respectivas informações de
cabimento orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE DOCUMENTOS: Solicitou cópia dos documentos de despesa e
cabimentação das seguintes entidades: 1453 – Auto Bom Vento; 542 – Culturalis
Borgeaud; 147 – Diário de Leiria; 178 – Eventarte; 2007 – GallShow; 1324 – Girinsufla;
164 – Global Notícias; 1562 – Inédito; 281 – Jorlis; 319 – Jornal Tinta Fresca; 1484 –
Lourilimpeza, 538 – Moinho da Musica.------------------------------------------------------------PLACARES PUBLICITÁRIOS: Requereu que os serviços de fiscalização façam o
levantamento dentro dos limites da vila dos placares publicitários existentes, com
indicação de quais os legalizados e quais os não legalizados, referindo no caso destes
qual a consequência da não legalização.--------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que uma das primeiras medidas que
tomou foi aproveitar um fiscal que o anterior Presidente da Câmara tinha colocado na
prateleira, e colocou-o a fazer o levantamento referido. -------------------------------------------------O senhor vereador José João Ferreira disse já ter sido alertado por uma
moradora junto à rotunda da GALP que está a ser prejudicada pela colocação de um
painel publicitário sem licença. -----------------------------------------------------------------------ESTRADA DO ESTORNINHO: Disse terem sido alertado para a eventualidade da
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1292.

1293.
1294.

1295.

1296.

obra não estar a ser levada a cabo nas melhores condições. Sabe que a principal
preocupação da população é que a situação do piso fique regularizada.------------------ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO Á PRESIDÊNCIA: Manifestou-se surpreendido
com a nomeação de mais uma pessoa para o gabinete de apoio à presidência, porque
ainda a semana passada tinha questionado se ia ser nomeado mais alguém e o
senhor Presidente da Câmara tinha dito que não.---------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara lembrou que na última reunião o que estava a
ser analisada era uma rubrica que dizia respeito unicamente a vereadores. -------------FESTAS DE SANTA CATARINA NO PÓ: No passado dia 27 de Novembro esteve
presente nas festas em epígrafe. --------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CCDRLVT: Questionou se foi convidado mais
algum deputado para estar presente na reunião com o Presidente da CCDRLVT. ---------------O senhor Presidente da Câmara disse que foi a seu pedido o deputado
Feliciano Duarte, eleito pelo circulo eleitoral de Leiria e natural do Bombarral, marcou a
reunião com o senhor Presidente da CCDRLVT com carácter de urgência.--------------COMPLEXO DESPORTIVO DO FALCÃO: Lembrou que o senhor Presidente da
Câmara referiu-se a esta situação com grande ênfase e preocupação porque é um
empreendimento megalómano que ultrapassa já os 600.000 contos, tendo referido que
o lançamento do mesmo foi um acto de grande inconsciência, condenando-o em
absoluto. A situação não se ficou a dever a falta de alerta, pois já aquando da
discussão acerca da localização se questionou se seria um investimento que o
Bombarral pudesse absorver, mas no anterior mandato não foram tidas em conta
essas situações. Ficaram a saber que as verbas prometidas não virão e agora estão
com o menino nos braços. O PS tem toda a disponibilidade para estudar uma
alteração ao conceito inicialmente formulado para aquela zona encarando uma nova
filosofia que vise gerar um consenso político sem o qual será difícil canalizar verbas
para aquele investimento. Também dificilmente se conseguirá que alguns municípios
vizinhos adiram a um projecto supra municipal. Propôs que o mais breve possível o
projecto seja trazido a reunião de Câmara para ser alterado o conceito inicial do
projecto direccionando-o para o lazer e o aproveitamento de espaços verdes.--------------------O senhor vereador Fialho Marcelino disse haver um conjunto de elementos que
importa serem fornecidos aos vereadores: legislação de empreitadas, qual o valor
previsto para construção desta infra-estrutura, o anúncio oficial publicado, o valor da
adjudicação global, quanto já foi pago e qual a percentagem da obra já realizada.---------------O senhor Presidente da Câmara disse que esta é uma das situações que mais
o tem absorvido, lembrando que sempre votou contra a mesma. Este é um complexo
já de lazer, desporto e turismo, prevendo um hipódromo, um hotel rural, espaços
pedonais e de lazer e um lago de apoio, já integrado numa perspectiva integradora. Na
sexta-feira esta questão foi discutida na CCDRLVT mas não tem dúvidas que no futuro
o município vai ter ali um elefante branco. Anexo aquele espaço há 27 hectares de
terrenos, estando em condições de tentar encontrar outra solução para o mesmo. ----DO SENHOR VICE-PRESIDENTE JOÃO CARLOS DUARTE: -----------------------------ACTAS DO CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NO OESTE: Esteve presente no
lançamento deste livro, agradecendo aos arqueólogos que participaram no congresso,
bem como aos funcionários e colaboradores da autarquias responsáveis quer pelo
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1297.
1298.

congresso, quer pela edição do livro. Realçou o importante papel do senhor António
Maurício, já falecido, na concretização deste congresso.--------------------------------------REUNIÃO NA CCDRLVT: Informou o executivo de que na passada sexta-feira esteve
presente na reunião com o senhor Presidente da CCDRLVT, bem como o senhor
deputado Feliciano Barreiras Duarte. ---------------------------------------------------------------FESTAS DE SANTA CATARINA NO PÓ: Disse não ter recebido qualquer convite
para estas festividades, questionando porque motivo uns vereadores foram
convidados e outros não. -------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

1299.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1299.01 INSTALAR ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS E MERCEARIA – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 53/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Irene Maria de Almeida Costa Santos, datado de
2005.10.26, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
instalar estabelecimento de bebidas e mercearia sito no gaveto da Rua da Fonte com
a Rua Principal, lugar da Portela, freguesia de Bombarral, condicionado ao
cumprimento da informação n.º 0518/DOPPU/05.-----------------------------------------------1299.02 CONSTRUÇÃO DE CANIL – LEGALIZAÇÃO- PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 77/05/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
António José Oliveira, datado de 2005.05.23, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de arquitectura para construção de canil sito no Beco João Feliz Pereira, vila
e freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento da informação n.º
0561/DOPPU/05. ----------------------------------------------------------------------------------------1299.03 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 17/05/02, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Francisco José Silvano Mil-Homens, foi deliberado por
unanimidade emitir informação prévia favorável para construção de edifício de
habitação multifamiliar sita na Rua Camilo José Soares, 14, vila e freguesia de
Bombarral, condicionado ao cumprimento da informação n.º 0563/DOPPU/05. ---------1299.04 CONSTRUIR MORADIA UNIFAMILIAR E MURO- PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 107/05/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Nuno José Quinteiro Monteiro, datado de 2005.10.25, foi deliberado por maioria com o
voto contra do senhor vereador Gabriel Martins e o voto favorável dos restantes
membros do executivo aprovar o projecto de arquitectura para construir moradia
unifamiliar e muro sitos no Casal Vale Touro, freguesia de Carvalhal, condicionado ao
cumprimento da informação n.º 0565/DOPPU/05.---------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador Gabriel Martins declarou que:
“voto contra por entender que o requerente apesar de declarar que iniciou a actividade
agrícola no ano 2005, não faz qualquer prova de o ter feito. O facto de não ter
apresentado declaração de inicio de actividade, por não estar obrigado a fazê-lo, não o
dispensa de apresentar prova, por qualquer meio legalmente admissível, em como se
encontra a exercer a actividade agrícola. A vingar este procedimento, no futuro a
qualquer requerente em área agro-florestal, basta a simples declaração de que exerce
a actividade agrícola, sem a apresentação de qualquer prova. Ora sabendo-se que de
acordo com uma política de desenvolvimento sustentável a prática agrícola é essencial
à manutenção dos ecossistemas evitando-se o pousio dos terrenos, a construção em
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agro-florestal, deve, alem do mais, promover a implementação de práticas agrícolas. 1299.05 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 19/05/02, iniciado a requerimento
apresentado pela firma EUROLI-SOC.CONSTRUÇÕES E VENDAS DE
IMOBILIÁRIAS, LDA, datado de 2005.11.04, foi deliberado por unanimidade emitir
informação prévia favorável para edifício de habitação multifamiliar e comércio sitos na
Praça da República, vila e freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento da
informação 0557/DOPPU/05. -------------------------------------------------------------------------1299.06 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO E MURO –LEGALIZAÇÃO –
PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º
16/01/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Carlos Manuel Roseiro de
Campos, datado de 2005.11.17, 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 e construção de anexo e muro sitos no lugar das
Barreiras, freguesia de Bombarral. ------------------------------------------------------------------1299.07 INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – PROJECTO DE
ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 126/04/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Antonino Costa Perdigão, datado de 2005.10.28, a solicitar
licença para instalação de estabelecimento de bebidas sito na Rua Almirante Reis, vila
e freguesia de Bombarral e verificando-se que foram presentes os necessários
projectos de especialidades, foi deliberado por unanimidade deferir o licenciamento
pelo período de 1 mês. ---------------------------------------------------------------------------------1299.08 PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS: Apreciado o processo n.º 198/03/01, iniciado a
requerimento apresentado pela Associação Recreativa e Desportiva do Estorninho,
datado de 200510.27, foi deliberado por unanimidade conceder isenção de taxas na
construção do edifício sede. --------------------------------------------------------------------------1299.09 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO- PROJECTO DE ARQUITECTURA
DAS
ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO:
Apreciado o processo n.º 06/00/03, iniciado a requerimento apresentado pela firma
J.F. Carvalho, Construções, Lda datado de 2005.09.19, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura das alterações efectuadas no decurso das obras de
urbanização de operação de loteamento sito no lugar do Sobral do Parelhão, vila e
freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento da informação n.º
0512/DOPPU/05 e 0540/DOPPU/05 e à renegociação do protocolo entre a Câmara e o
promotor.---------------------------------------------------------------------------------------------------1299.10 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E COMÉRCIO –
PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 133/04/01, iniciado a
requerimento apresentado pela firma VILLAGRANDE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA, datado de 2005.09.12, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação multifamiliar e
comércio sita no Gaveto da Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua tardoz da central de
camionagem, vila e freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento da
informação n.º 0567/DOPPU/05.---------------------------------------------------------------------1299.11 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA – PROJECTO DE ESPECIALIDADES:
Apreciado o processo n.º 152/04/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
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1299.12

1299.13

1299.14

1299.15
1300.

1301.

1302.

1303.

Armando Lopes da Ponte, datado de 2005.10.19, a solicitar licença para construção de
armazém agrícola sito na Estrada Nacional, 70, lugar da Columbeira, 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, condicionado parecer das folhas 117 e 118 do processo..----------------------ALTERAÇÕES
À
OPERAÇÃO
DE
LOTEAMENTOPROJECTO
DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 2/02/03, iniciado a requerimento
apresentado pela firma ALPIVILAS
- Investimentos, Lda, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para alterações à operação de
loteamento sito na Terra Branca, lugar e freguesia de Vale Covo, condicionado ao
cumprimento da informação n.º 0566/DOPPU/05.-----------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE CAPELA - PROJECTO DE ARQUITECTURA E
ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 39/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela Fábrica da Igreja do Santíssimo Salvador do Mundo, datado de
2005.10.31, e atendendo ao interesse concelhio desta infra-estrutura foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir a licença pelo período de 12
meses para construção de capela sita no lugar do Estorninho, freguesia de Bombarral,
condicionado à informação 558/DOPPU/05. -------------------------------------------------------.
CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Presente o processo n.º 117/05/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora
D. Gertrudes Maria Conceição Costa, com o projecto de arquitectura para construção
de moradia e muro sitos na Rua D. Diniz, lote 1, lugar da Delgada, freguesia de Roliça,
foi o mesmo retirado da ordem do dia. -------------------------------------------------------------APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------- ---------ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS – REGULAMENTO MUNICIPAL DAS OPERAÇÕES
URBANISTICAS E DAS RESPECTIVAS TAXAS E COMPENSAÇÕES: Por proposta
do senhor Presidente da Câmara, foi deliberado por unanimidade actualizar as taxas
em epígrafe em 2,3% para o ano de 2006.--------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DE
LICENÇAS E SERVIÇOS: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, foi
deliberado por unanimidade actualizar as taxas em epígrafe em 2,3% para o ano de
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Fialho Marcelino solicitou informação
sobre o número de feirantes e a receita da feira do 23. ----------------------------------------ACTUALIZAÇÃO DE TARIFAS: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, foi
deliberado por unanimidade actualizar as tarifas em 3,3% para o ano de 2006. --------AUSÊNCIAS: Pelas 18.55 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador Gabriel
Martins.-----------------------------------------------------------------------------------------------------TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM: Por proposta do senhor
Presidente da Câmara, foi deliberado por unanimidade fixar a Taxa Municipal de
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1304.

1305.

Direitos de Passagem em 0,25% nos termos do artigo 106.º da Lei 5/2004 – Lei das
Comunicações Electrónicas, de 10 de Fevereiro. -----------------------------------------------PLANTAÇÃO DE PINHEIRO MANSO: Por proposta do senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade autorizar o senhor José Duarte Lopes a
plantar pinheiro manso numa área total de 4700 m2 do prédio inscrito na matriz sob o
artigo 53, secção L, em 4700 m2 do prédio inscrito na matriz sob o artigo 65, secção R
e em 2600 m2 do prédio inscrito na matriz sob o artigo 25, secção R, da freguesia de
Bombarral.-------------------------------------------------------------------------------------------------PLANTAÇÃO DE SOBREIROS E PINHEIROS MANSOS: Por proposta do senhor
Presidente da Câmara, foi deliberado por unanimidade autorizar o senhor Joaquim
Augusto Silva Lopes, a plantar sobreiros numa área de 9900 m2 dos prédios inscritos
na matriz sob os artigos 29 e 30 da secção R, e pinheiro manso numa área de 12100
m2 dos prédios inscritos sob os artigos 63 e 66 da secção R, da freguesia de
Bombarral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 19.05 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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