ACTA N.º 52/2004 – Reunião ordinária do dia 2004.11.22
----------Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatro, 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, o vice-Presidente da
Câmara João Carlos Barreiras Duarte, dos senhores Vereadores Rui Fernando
Figueiredo Viola, Jorge Manuel Costa Pereira, Manuel Quintino Filipe Silva, Luis
Alberto Camilo Duarte e José António Silva Filipe.--------------------------------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Pelas 17.10 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.1385.

1386.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2004.11.22-----------------------------------Caixa Geral de Depósitos..................................... ....................................128.675,87 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral... .......................................46.602,70 €
Banco Totta & Açores..........................................
....................................12.582,20 €
Crédito Predial Português.................................... ......................................10.838,10 €
Banco Comercial Português................................. ....................................182.085,83 €
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ....................................219.414,68 €
Depositado em instituições de Crédito................. ....................................603.656,32 €
Em cofre............................................................... ..........................................406,15 €.
Fundos de Maneio................................................. .........................................7.560,00 €
Total de disponibilidades....................................
....................................911.622,47 €
Documentos.......................................................... .......................................53.727,69 €
Total.....................................................................
...................................665.350,16 €
Operações Orçamentais...................................... ....................................219.760,66 €
Operações de Tesouraria..................................... ....................................391.861,81 €
ACTA N.º 51/2004: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por unanimidade
aprovar a acta n.º 51/2004 respeitante à reunião de Câmara de 15.11.2004. -------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1387.

1388.

DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------PAGAMENTOS AO DR. CARLOS NUNES: Informou o executivo de que foi já
efectuado o pagamento dos serviços do Dr. Carlos Nunes, sendo que só no dia 17 de
Novembro e a pedido dos serviços municipais, é que o referido jurista remeteu o
recibo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------POLICIA JUDICIÁRIA: Informou o executivo de que hoje pelas 11.30 horas foi
solicitado para fornecer alguns elementos relativos aos concursos do Teatro Eduardo
Brazão, Estádio Municipal e Paços do Município, ao inspector Mesquita, da Polícia
Judiciária, na sequência de uma carta anónima recebida na instalações da Judiciária
em Lisboa e encaminhada para Leiria, onde se dizia que tinha convidado o empreiteiro
que estava a fazer as obras, o que considera maldoso e feito por alguém que teve
conhecimento da forma técnica como as coisas decorreram. Informou que quando
dispensou o seu Chefe de Gabinete este teve o desassombro de lhe dizer que ia fazer
participações ao Ministério Público, Polícia Judiciária e IGAT. --------------------------------
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1389.
1390.

1391.
1392.

1393.

1394.

1395.

1396.

1397.
1398.

ESTRADA AZAMBUJEIRA DOS CARROS / BARAÇAIS: Informou o executivo de
que efectuou visita à estrada em epígrafe, sendo necessário efectuar negociações
com alguns confinantes. O poço para agricultura não será tocado.-------------------------CENTRAIS DE TRATAMENTO DE SUINICULTURAS: Informou o executivo de que
na última reunião do Conselho de Administração da AMO foi abordado o assunto em
epígrafe, indo ficar instaladas 3 centrais: 1 em Caldas da Rainha, 1 em Alcobaça e 1
no cadaval. ------------------------------------------------------------------------------------------------PROVIDÊNCIA CAUTELAR: Informou o executivo de que recebeu a semana passada
o acórdão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria sobre a providência cautelar
que anexou à presente acta.--------------------------------------------------------------------------PARECERES: Fez entrega de cópia do parecer da CCDR e do ofício que lhe deu
origem, sobre as deslocações da Técnica Superior Jurista ao Instituto do Desporto de
Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------ECOAMBIENTE: Há mais de dois anos que vem solicitando o processo referente ao
concurso que adjudicou a esta empresa o aluguer de algum equipamento de recolha
de resíduos sólidos e respectivos valores pagos à empresa e até hoje não recebeu
nenhuma resposta. Requer novamente o fornecimento destes documentos. ----------------------O senhor Presidente da Câmara disse não ter ainda podido fornecer os
elementos solicitados porque a eng. Catarina está doente.-----------------------------------PLANO DE PORMENOR DA ZONA NOROESTE: Disse ter tido conhecimento da
realização de uma reunião com os proprietários dos terrenos, tendo-lhe chegado a
informação que o senhor Presidente da Câmara assumiu o compromisso de ser a
Câmara a fazer toda a infra estruturação do espaço.-----------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que a reunião teve por objectivo
informar os proprietários que a Câmara está a desenvolver o Plano de Pormenor e
solicitar opiniões sobre o que se enquadraria melhor nos respectivos terrenos.---------CONTRATO PROGRAMA: Relativamente ao contrato programa anunciado na última
reunião pelo senhor vice-Presidente da Câmara, solicitou ao senhor Presidente da
Câmara ou ao senhor vice-Presidente da Câmara que o informem sobre qual a obra
contemplada. ---------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------CONCURSO PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DA PISCINA: Solicitou
informação sobre o ponto de situação. -----------------------------------------------------------------------O senhor vereador José António Filipe disse que apenas foi presente uma
proposta mas o concorrente não reunia os requisitos necessários, pelo que irá trazer o
assunto a uma próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Jorge Costa Pereira disse que para si não é surpresa a
informação prestada pois votou contra o modelo de gestão da piscina aprovado. ------REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Questionou o senhor
Presidente da Câmara sobre quando será o mesmo agendado para reunião de
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO INTERNACIONAL DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS:
Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o facto de mais de 2 anos após a
anulação do primeiro concurso, ainda não ter sido aberto um 2.º concurso.---------------
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1399.
1400.
1401.
1402.

1403.

1404.
1405.
1406.

1407.

1408.

LEVAP: Solicitou novamente informação sobre qual o concurso que deu origem à
adjudicação à firma LEVAP e quanto custa a mesma a esta Câmara. --------------------ECOAMBIENTE: Subscreveu o pedido de informação do senhor vereador Luís
Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DAS ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solicitou
informação sobre o ponto de situação da elaboração deste regulamento. ----------------CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS: Solicitou
informação sobre se existe algum desenvolvimento nesta matéria. ----------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que está a desenvolver contactos com a
Câmara Municipal de Rio Maior para tentar a transferência da Dr.ª Marina para o
quadro de pessoal daquela autarquia, dado estar a desempenhar funções no Instituto
do Desporto de Rio Maior.-----------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------PARECERES: Registou a entrega de documentos por parte do senhor Presidente da
Câmara, mas referiu faltar a página 2 do ofício consulta à CCDR e solicita também
cópia do parecer da DARH sobre esta matéria. Foi-lhe igualmente fornecido cópia do
protocolo com o Instituto de Desporto de Rio Maior, mas não está datado ou assinado
e não foi submetido a apreciação pela Câmara com vista à respectiva aprovação. ----DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA JOÃO CARLOS DUARTE: ----------ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO: Solicitou informação ao senhor Presidente da
Câmara sobre a elaboração do dossier para candidatura à instalação desta escola. --JORNADAS TÉCNICAS DA ARESP: Informou o executivo de que de 5.ª feira a
sábado participou nas jornadas em epígrafe.-----------------------------------------------------TNS PARA ARRANJO DA SEDE DO SPORT CLUBE ESCOLAR
BOMBARRALENSE: Informou o executivo de que como fruto do empenho e dos
esforços desenvolvidos pelo senhor Secretário Estado Feliciano Barreiras Duarte e por
si enquanto deputado, foi possível conseguir a aprovação de um TNS no valor de €
25.850 para arranjo da sede do Sport Clube Escolar Bombarralense, e que irá
brevemente ser assinado com a presença de membros do Governo. Mais uma
promessa que está a ser cumprida. -----------------------------------------------------------------TNS PARA A IGREJA DA ROLIÇA: Informou o executivo de que como fruto do
empenho e dos esforços desenvolvidos pelo senhor Secretário Estado Feliciano
Barreiras Duarte e por si enquanto deputado, foi possível conseguir a aprovação de
um TNS no valor de € 29.079 para a Igreja da Roliça, e que irá brevemente ser
assinado com a presença de membros do Governo. --------------------------------------------

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 dos pontos 1408.04, por força da alínea b) do artigo
44.º do referido Código, atendendo ao facto ser o técnico responsável pelo projecto,
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,
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o senhor vereador Rui Viola, retirou-se da reunião, regressando após a discussão e
votação dos pontos onde se encontrava impedido. ---------------------------------------------1408.01 ALTERAR E AMPLIAR HABITAÇÃO – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado
o processo n.º 138/04/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. M.ª
Lurdes Marques Ferreira, datado de 2004.10.14, foi deliberado por unnaimidade
aprovar o projecto de arquitectura para alterar e ampliar habitação sita na Travessa das
Hortas, lugar dos Baraçais, freguesia de Roliça, condicionado ao cumprimento do
parecer a folhas 56 e 57 do processo. --------------------------------------------------------------1408.02 RECTIFICAÇÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO: Apreciado o processo n.º
1193/04/04, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. M.ª Graciete M.
Carlos, datado de 2004.10.27, foi deliberado por unanimidade aprovar a rectificação a
alvará de loteamento conforme consta da informação 669/DOPPU/SAOP/2004.--------1408.03 ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO, COMÉRCIO,
SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 123/01/01, iniciado a requerimento apresentado pela firma JCAS –
Compra e Venda de Imóveis, Lda, datado de 2004.11.08, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para alterações à construção de
edifício de habitação, comércio, serviços e estacionamento sito na Rua Veríssimo
Duarte, vila e freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento dos pareceres
constantes das folhas 387, 388 e 389 do processo. ---------------------------------------------1408.04 CONSTRUÇÃO DE COZINHA RURAL – PROJECTO DE ARQUITECTURA E
PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o processo n.º 100/04/01, iniciado a
requerimento apresentado pelo senhor Luís Carreira Soares Franco, datado de
2004.11.08, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir
a licença pelo período de 3 meses para construção de cozinha rural sita na Rua Camilo
José Soares, vila e freguesia de Bombarral.-------------------------------------------------------1408.05 ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA
E PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o processo n.º 127/99/01, iniciado a
requerimento apresentado pela senhora D. Ofélia Agostinho do Nascimento, datado de
2004.10.25, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir
o pedido de licenciamento para alterações à construção de moradia sita na Rua
Mateus dos Santos, lugar e freguesia do Pó.------------------------------------------------------1408.06 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 141/04/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Leonel Joaquim dos Santos Alves, datado de 2004.10.21, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de garagem e muro
sitos na Rua do Picoto, lugar de Azambujeira dos Carros, freguesia de Roliça,
condicionado ao cumprimento do parecer a folhas 34 e 35 do processo. ------------------1408.07 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o
processo n.º 46/04/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor João Marques
Patrício, datado de 2004.10.13, a solicitar licença para construção de moradia sita no
lugar das Barreiras, freguesia de Bombarral e verificando-se que foram presentes os
necessários projectos de especialidades, foi deliberado por maioria com os votos
contra dos senhores vereadores Jorge Costa Pereira e Manuel Quintino e o voto
favorável dos restantes membros do executivo deferir o licenciamento pelo período de
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24 meses, condicionado ao cumprimento do parecer constante das folhas 221 e 222 do
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1408.09 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.--------------------------------------1409.
VISITA Á ETA DO PÓ: Pelas 17.15 horas o executivo efectuou visita à ETA do Pó,
tendo retornado à reunião pelas 18.30 horas. ----------------------------------------------------1410.
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA DIVISÃO TÉCNICA – PROPOSTA PARA
ALARGAMENTO DA BASE DE RECRUTAMENTO: Por proposta do senhor
Presidente da Câmara foi deliberado por maioria e em minuta com os votos favoráveis
do senhor Presidente da Câmara, do senhor vice-Presidente da Câmara e dos
senhores vereadores José António Filipe e Jorge Costa Pereira, a abstenção do
senhor vereador Rui Viola e os votos contra dos senhores vereadores Manuel Quintino
e Luís Duarte, confirmar que as funções da Divisão Técnica, unidade orgânica a que
se refere o n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, são essencialmente
asseguradas por pessoal da carreira técnica. ----------------------------------------------------1411.
CONSTRUÇÃO EM AGRO FLORESTAL – PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 58.º DO RPDM: Foi adiada a apreciação deste assunto para a próxima
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------1413.
IN VITA MUSICA: Atendendo o solicitado por ofício do In Vita Musica foi deliberado
por unanimidade e minuta autorizar a transferência da quantia de € 2.250 para a
comemoração do aniversário do concelho e encontro de coros.-----------------------------1414.
PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DO BOMBARRAL – 1.ª FASE – CABINE DE
SOM: Apreciada a informação n.º 216/DT/04, foi deliberado por maioria e em minuta
com os votos favoráveis do senhor Presidente da Câmara, do senhor vice-Presidente
da Câmara e dos senhores vereadores José António Filipe e Jorge Costa Pereira e os
votos contra dos senhores vereadores Luís Duarte, Manuel Quintino e Rui Viola
aprovar a construção de cabine de som pelo valor de € 66.431,97. ------------------------1415.
DESPEJO ADMINISTRATIVO DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE FRACÇÃO COMERCIAL
PARA OFICINA AUTOMÓVEL: Apreciada a informação n.º 0281/DOPPU/04, foi
deliberado por unanimidade e em minuta determinar o despejo administrativo no prazo
de 45 dias a contar da data da notificação efectuada a Raul Pereira Pais, da fracção
comercial sita na Rua Adriano Silva Nunes, utilizada para oficina automóvel, pela
aplicação do n.º 2 do artigo 109.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16.12, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 177/2001, de 04.06, que remete para o artigo 92.º com
as devidas e necessárias correcções. --------------------------------------------------------------1416.
AUTO DE VISTORIA AO ABRIGO DO N.º 1 DO ARTIGO 35.º DO DECRETO-LEI
168/97 DE 04.07, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECETO-LEI 57/2002 DE
11.03 – O ALENTEJANO: Apreciada a informação n.º 0217/DOPPU/04 e o auto de
vistoria efectuado ao estabelecimento O Alentejano, foi deliberado por unanimidade
notificar o proprietário do mesmo do teor da citada informação, para no prazo de 60
dias apresentar nesta Câmara Municipal, projecto de licenciamento das actividades
pretendidas de acordo com as disposições legais do regime jurídico da instalação e do
funcionamento de estabelecimentos de restauração e de bebidas, regulado pelo
Decreto-lei 168/97, 04.07, alterado e republicado pelo Decreto-lei 57/2002, de 11.03 e
descritas no auto de vistoria de que lhe deverá ser facultada cópia. ------------------------
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1417.
1418.

1419.

1420.
1421.

1422.
1423.
1424.

1425.
1426.

1427.

1428.

CASA ESCOLA AGRÌCOLA AS PALMEIRAS: Foi este assunto retirado dado o
senhor Presidente da Câmara ter já fornecido os documentos solicitados pelo senhor
vereador Manuel Quintino. ----------------------------------------------------------------------------SPORT CLUBE ESCOLAR BOMBARRALENSE – SECÇÃO DE HÓQUEI EM
PATINS: Apreciada a solicitação do Sport Clube Escolar Bombarralense para
cedência de transportes à secção de hóquei em patins e tendo em conta a escassez
de meios de transporte da autarquia, foi deliberado por maioria com os votos
favoráveis do senhor Presidente da Câmara e dos senhores vereadores José António
Filipe, Jorge Costa Pereira e Manuel Quintino e os votos contra do senhor vicePresidente da Câmara e dos senhores vereadores Luís Duarte e Rui Viola, indeferir a
pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES ESCOLARES: Foi tomado conhecimento do teor da informação
106/2004 sobre o pedido de transportes escolares para o Salgueiro. ----------------------AUSÊNCIAS: Pelas 21.10 horas ausentaram-se da reunião o senhor vice-Presidente
da Câmara e o senhor vereador Luís Duarte. ----------------------------------------------------PROTOCOLO DA FEIRA NACIONAL DA PÊRA ROCHA: Foi deliberado por
unanimidade renovar para 2005 o protocolo com a Associação Nacional de
Agricultores com vista à organização da Feira Nacional da Pêra Rocha.------------------ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO: Considerando que a pedido da APDR
decorreu uma reunião em que manifestou disponibilidade para uma parceria, foi
deliberado por unanimidade elaborar um protocolo com vista a uma candidatura
conjunta para a escola de hotelaria e turismo. ---------------------------------------------------ABONO PARA FALHAS: Apreciada a informação 65/2004-GGRH foi deliberado por
unanimidade aprovar a atribuição de abono para falhas a Cristina Martins Henriques.LOJA DA JUVENTUDE: Foi tomado conhecimento da informação 5/GJTL.-------------RECTIFICAÇÃO A DELIBERAÇÃO DE 10.11.2003: Foi deliberado por unanimidade
aprovar a seguinte rectificação ao ponto 1198 da acta 51/2003: onde se lê “…127 m2
do prédio descrito na Conservatória sob o n.º 1309” deve ler-se ““…127 m2 do prédio
descrito na Conservatória sob o n.º 1308.” --------------------------------------------------------CORRENTE DE SOLIDARIEDADE: Foi tomado conhecimento do ofício da Câmara
Municipal de Alvaiázere. -------------------------------------------------------------------------------AUTOCARRO DO SPORT CLUBE ESCOLAR BOMBARRALENSE: Atendendo o
solicitado por ofício do Sport Clube Escolar Bombarralense foi deliberado por
unanimidade conceder apoio para a reparação da sua viatura Toyota através da
aquisição de peças no montante de € 946,41. ---------------------------------------------------APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE TRANSPORTES: Presente reclamação do
Serviço Social dos Trabalhadores Autárquicos do Município do Bombarral relativa ao
pagamento da cedência de transportes municipais, foi adiada a sua apreciação para a
próxima reunião de Câmara.---------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

LEILÃO DO XXI FESTIVAL DO VINHO PORTUGUÊS: Foi tomado conhecimento do
ofício do Conferência Vicentina do Santíssimo Salvador do Mundo do Bombarral a
agradecer a oferta da percentagem do leiloeiro no leilão de vinhos do XXI Festival do
Vinho Português.------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Pelas 21.15 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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