ACTA N.º 57/2004 – Reunião ordinária do dia 2004.12.13
----------Aos nove dias do mês de Dezembro 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, do senhor 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, José Manuel Gonçalves Vieira e José António Silva Filipe. ----------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Pelas 18.40 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.1487.

1488.

1489.
1490.
1491.

1492.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2004.12.13-----------------------------------Caixa Geral de Depósitos..................................... .......................................91.755,26 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral... .......................................13.483,20 €
Banco Totta & Açores..........................................
....................................10.409,05 €
Crédito Predial Português.................................... ......................................22.585,28 €
Banco Comercial Português................................. .......................................48.090,39 €
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ....................................219.748,08 €
Depositado em instituições de Crédito................. ....................................408.071,26 €
Em cofre............................................................... ..........................................687,70 €.
Fundos de Maneio................................................. .........................................7.560,00 €
Total de disponibilidades....................................
....................................414.318,96 €
Documentos.......................................................... .......................................61.650,60 €
Total.....................................................................
...................................475.969,56 €
Operações Orçamentais......................................
....................................34.747,22 €
Operações de Tesouraria..................................... ....................................379.571,74 €
ACTA N.º 56/2004: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por unanimidade
aprovar a acta n.º 54/2004 respeitante à reunião de Câmara de 02.12.2004. ------------PRESENÇAS: Pelas 18.50 horas compareceu na reunião o senhor vice-presidente da
Câmara João Carlos Duarte.--------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------EMPREGO PARA DEFICIENTES: Informou o executivo de que a semana passada
esteve presente na Nazaré numa cerimónia promovida pelo Governo Civil de Leiria
para contemplar município na área do emprego para deficientes. --------------------------CEMITÉRIO DA ROLIÇA: Informou o executivo de que reuniu com o senhor João
José Botas Caetano, por causa da aquisição do terreno para o cemitério da Roliça,
tendo-lhe proposto € 12.500, € 25 por pereira adulta e € 12,5 por pereira nova. --------ESTRADA AZAMBUJEIRA / BARAÇAIS: Deu conhecimento ao executivo do teor de
negociações tidas com proprietários de terrenos confinantes com a estrada
Azambujeira / Baraçais, nomeadamente com a D. M.º Rosário Faria Pimentel Carvalho
Fernandes e marido, senhor Timóteo e António Rodrigues, faltando concluir as
negociações com o senhor Abílio Costa. ----------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------PISCINA MUNICIPAL: Lembrou ter sido o único a votar contra o modelo de
concessão da piscina a privados e contra os termos do concurso e veio a ter razão.
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1493.

1494.
1495.
1496.
1497.

1498.

1499.

1500.

1501.

1502.

Entende que a Câmara Municipal deve avançar com uma empresa municipal para
gerir de forma profissional aquela infra-estrutura juntamente com o pavilhão
desportivo, o futuro estádio municipal e o parque de campismo do Picoto. ---------------CASA ESCOLA AGRÌCOLA AS PALMEIRAS: Solicitou informação sobre o ponto de
situação do processo judicial referente à Casa Escola Agrícola As Palmeiras. --------------------O senhor Presidente da Câmara respondeu que vai pedir provas em como há
cedência do espaço, para poder dar entrada do processo. -----------------------------------CONCURSO INTERNACIONAL RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS: Solicitou
informação sobre o que falta para se abrir novamente este concurso.---------------------PÓLO II DA ZONA INDUSTRIAL: Solicitou informação sobre o ponto de situação do
regulamento das zonas industriais porque se pode correr o risco de ter a obra física
terminada e não terem instrumentos para a venda dos lotes. --------------------------------REVISÃO DO PDM: Solicitou novamente a marcação com a empresa responsável
pela revisão do PDM. -----------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------INICIO DA REUNIÃO: Protestou pelo inicio tardio da reunião de Câmara, naquilo que
se está a tornar excessivamente habitual, ter começado mais de 3 horas depois da
hora para a qual estava convocada. --------------------------------------------------------------------------Todos os membros do executivo subscreveram esta declaração.-----------------PARQUE DE CAMPISMO DO PICOTO: Deixou registada a reportagem ontem emitida
pelo Jornal da Noite da SIC sobre a brutal degradação do parque de campismo do
Picoto. O senhor Presidente da Câmara tem sido alertado inúmeras vezes para esta
situação e continua impávido e sereno a assistir à degradação do parque. A jornalista
Conceição Lino disse duas vezes que há dois meses que pede informações à Câmara
Municipal e não obtém qualquer resposta. Deixa o seu lamento por esta situação que
configura um imenso desleixo. -----------------------------------------------------------------------PEREIRA & BARREIROS: Solicitou informação jurídica da Divisão Administrativa e
Recursos Humanos sobre o facto de na deliberação sobre o processo desta firma ter
havido dois vereadores que estavam presentes e não votaram.-----------------------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------ECOAMBIENTE: Há três 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. Estranha que o senhor Presidente da Câmara demore anos para
dar a informação. Requer novamente o fornecimento destes documentos.---------------ANÁLISES Á ÁGUA DE CONSUMO PÚBLICO: Mais uma vez solicita os resultados
das análises à água de consumo público num período compreendido entre antes da
entrada em funcionamento da ETA do Pó e o posterior a esse mesmo funcionamento.
O senhor Presidente da Câmara continua a negar-lhe esta informação. ------------------EMPRESA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO COM CAPITAL PORTUGUÊS E
FRANCÊS ORIGINÁRIA DE LILLE: Questionou o senhor Presidente da Câmara
sobre se é verdade ter recebido representantes desta empresa e ter-lhes dito que o
Bombarral não tinha espaço disponível. ---------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara respondeu que a qualquer investidor que se
abeire de si mostra as condições que o concelho tem e as futuras áreas de expansão.
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1503.

1504.

PEREIRA & BARREIROS LDA: Lavrou o seu protesto por mais uma atitude do
senhor Presidente da Câmara que contribui para criar alguma instabilidade no
relacionamento dos membros da Câmara, pois quando o processo da empresa em
epígrafe foi colocado em análise, sugeriu que essa análise fosse feita por toda a
Câmara devido há história de vários anos deste processo. Para seu espanto o senhor
Presidente da Câmara, após esse consenso, considera o processo reprovado. Não
está em causa saber se se deve aprovar ou não o projecto, mas sim a atitude na
medida em que a Câmara Municipal entendeu assumir uma posição de consenso e o
senhor Presidente da Câmara respondeu unilateralmente com a respectiva
reprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que as referências feitas pecam por não
corresponder ao tratamento que o processo tem tido nas reuniões em que a Câmara
tomou contacto com o mesmo. Em várias reuniões esteve agendado este processo e
nalgumas ocasiões a Câmara abordou o mesmo. A Câmara deslocou-se ao local para
analisar a envolvente e o concreto, após o que sugeriu que se tomasse uma
deliberação, ao que a Câmara não correspondeu, ficando a decisão adiada.
Posteriormente o empreendedor veio a reunião de Câmara e foi proferida uma votação
que legitima a deliberação tomada. A análise do processo assenta na informação
técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Luís Duarte disse que o exposto não corresponde ao que
se passou na reunião e solicitou aos vereadores presentes que digam se houve ou
não consenso para discutirem este assunto. ---------------------------------------------------------------Os senhores vereadores Jorge Costa Pereira e José António Filipe
confirmaram o solicitado pelo senhor vereador Luís Duarte. -------------------------------------------O senhor vereador Manuel Quintino confirmou o solicitado pelo senhor
vereador Luís Duarte e lembrou que há meses que andam a solicitar que o processo
venha a reunião de Câmara.------------------------------------------------------------------------------------O senhor vice-Presidente da Câmara disse que na reunião em causa foi
substituído pelo senhor José Manuel Vieira. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que este órgão não é nenhum tribunal.
Já conhece o vereador Luís Duarte porque trabalhou com ele muitos anos, e sabe que
este apenas pretende reabrir o que está fechado. Não é ele quem procura trazer mau
estar ás reuniões. O vereador Luís Duarte é que por calculismo resolveu não se
pronunciar e levou outro vereador a não se pronunciar igualmente dizendo-lhe que o
assunto era delicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Manuel Quintino perguntou se iniciar uma votação,
interrompê-la até um vereador que ia votar contra se ausentar e retomar novamente a
votação, como sucedeu com o PPI e orçamento de 2005, não é calculismo. ------------DO SENHOR VEREADOR JOSÉ ANTÓNIO FILIPE:------------------------------------------CANIL MUNICIPAL: Informou o executivo de que no passado dia 06 de Dezembro
reuniu com o vice-Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo, e com
3 representantes da associação Amigo Fiel, para conjuntamente construírem um canil
municipal no Vale da Palha, aproveitando o armazém existente e estudando o
funcionamento conjunto pelas duas autarquias. --------------------------------------------------
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1505.

1506.

1507.
1508.

1509.
1510.
1511.

PEREIRA & BARREIROS: Após tanta discussão sobre o projecto em causa é por
deveras preocupante que haja algumas dificuldades em se aprovar um projecto num
espaço urbano, sendo que todos os projectos que passaram hoje pela Câmara são em
agro-florestal. Dá a impressão que estamos aptos a espalhar quintas pelo concelho,
criando dificuldades em espaço urbano. Existe uma razão para a reprovação do
projecto: assume que não votará este projecto favoravelmente enquanto se
mantiverem em falta 18 lugares de estacionamento. Perguntou se alguém está em
condições de aprovar o projecto sem os lugares de estacionamento em causa. É justo
que este promotor tenha o direito de edificar no seu terreno, à parte a boa vontade que
o empresário tem tido ao longo dos anos ao ceder de forma gratuita e desinteressada
aquele espaço ao município. É do mais elementar bom senso encontrar uma saída
airosa para este processo. Chegou a sugerir a transformação do espaço em parque de
estacionamento subterrâneo com os custos da obra a serem distribuídos pelos lugares
de estacionamento, sendo facilmente apurado um custo por lugar e que o
empreendedor pagaria o valor dos 18 lugares em falta. Numa visita ao local há 4
meses ficou o sentimento comum e unânime de que se deveriam encetar negociações
a fim da autarquia adquirir aquele espaço e poder transformá-lo em algo que não
tirasse visibilidade à Mata Municipal. ---------------------------------------------------------------AUSÊNCIA: Lamentou que mais de 5 horas depois da hora para a qual a reunião foi
convocada e com uma ordem de trabalhos que não demoraria mais de 2 horas a
discutir, ainda nem sequer se tenha entrado na discussão da ordem do dia. Vai
ausentar-se para junto da sua família onde encontra ordem e respeito, ao contrário do
que se passa nesta sala e com o que mais uma vez se recusa a pactuar. A educação
que recebeu é bastante diferente daquilo a que assiste nas reuniões de Câmara
constantemente e para o que não tem feitio. ---------------------------------------------------------------Os senhores vereadores Jorge Costa Pereira, Luís Duarte e Manuel Quintino
lembraram que estiveram presentes na sala de reuniões a partir das 15.45 horas. ----AUSÊNCIAS: Pelas 20.40 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador José
António Filipe. --------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA JOÃO CARLOS DUARTE: ----------ASSEMBLEIA MUNICIPAL: No passado dia 26 de Novembro esteve presente na
sessão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------SOCIEDADE FILARMÓNICA CARVALHENSE: No passado dia 04 de Dezembro
esteve presente na inauguração do salão da Sociedade Filarmónica Carvalhense,
onde estiveram igualmente presente o senhor Governador Civil e o senhor Secretário
de Estado Feliciano Duarte.---------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS BARAÇAIS: No passado dia 05
de Dezembro esteve presente no almoço promovido pela associação em epígrafe. ---INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÕES: No passado dia 05 de Dezembro esteve
presente no Museu Municipal na inauguração das exposições de Mimi Fernandes,
Joaquim Maria e Isaurita Silva. -----------------------------------------------------------------------REUNIÃO DE CÂMARA: No passado dia 09 de Dezembro não pôde estar presente
na reunião de Câmara porque as votações na Assembleia da república se
prolongaram por muito tempo.-------------------------------------------------------------------------
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1512.

ASSINATURA DE TNS’S E CONTRATO PROGRAMA: No passado dia 10 de
Dezembro acompanhou os senhores Secretários de Estado José Cesário e Feliciano
Duarte na visita ao concelho de Bombarral, para assinatura de 3 protocolos – 1 para o
arranjo da sede do Sport Clube Escolar Bombarralense (€ 25.850), 1 para o arranjo da
Igreja da Roliça e um contrato programa com a Câmara Municipal de Bombarral para a
zona de comércio e serviços. Esta última verba estava cancelada e só após
negociações com o Ministério do Planeamento se conseguiu que a mesma fosse
concedida. Fica bastante satisfeito com estes três apoios num valor total de cerca de
100 mil contos de investimentos no Bombarral e que vão ajudar na resolução de
problemas. Espera que todas estas obras se desenvolvam rapidamente. Importa ter
em memória este momento porque na política é necessário ter memória e carácter.
Anteriormente as pessoas tinham esperanças e sonhos e eram assinados protocolos
que não se concretizavam, apenas por estratégias eleitorais e demagógicas. Hoje,
pelo contrário, trabalha-se cumprindo. A partir de Janeiro estas instituições podem ir
buscar o dinheiro, como aconteceu a outras instituições do Bombarral que já
começaram a receber as comparticipações. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara subscreveu esta intervenção. --------------------

ORDEM DO DIA

1513.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1513.01 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 33/04/02, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Francisco António Gomes Simão, datado de 2004.11.26, foi
deliberado por maioria com a abstenção do senhor vereador Manuel Quintino e o voto
favorável dos restantes membros do executivo emitir informação prévia favorável para
construção de moradia sita no lugar e freguesia de Vale Covo, condicionado ao
cumprimento do parecer constante das folhas 20 e 21 do processo.------------------------1513.02 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 25/04/02 iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Eduardo Santos Pereira, datado de 2004.12.02, foi deliberado
por maioria com a abstenção do senhor vereador Manuel Quintino e o voto de
reprovação dos restantes membros do executivo emitir informação prévia desfavorável
para construção de moradia unifamiliar e anexos sitos no Casal do Guerra, freguesia
de Bombarral, condicionado ao cumprimento do parecer constante das folhas 37 e 38
do processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------1513.03 CONSTRUÇÃO DE MORADIA, GARAGEM E MURO – PEDIDO DE
LICENCIAMENTO: Apreciado o processo n.º 65/04/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Elisabete da Graça Teodoro Ferreira, datado de
2004.11.26, a solicitar licença para construção de moradia, garagem e muro sitos nos
Casais do Avenal, freguesia de Carvalhal e verificando-se que foram presentes os
necessários projectos de especialidades, foi deliberado por maioria com o voto
favorável do senhor Presidente da Câmara, do senhor vice-Presidente da Câmara e
dos senhores vereadores Rui Viola e José António Filipe e os votos contra dos
senhores vereadores Luís Duarte, Jorge Costa Pereira e Manuel Quintino, deferir o
licenciamento pelo período de 12 meses, condicionado ao cumprimento do parecer
constante das folhas 178 e 179 do processo. -----------------------------------------------------1513.04 ALTERAÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 97/04/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
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João José Afonso Madeira e outra, datado de 2004.12.02, foi deliberado por maioria
com os votos de reprovação dos senhores vereadores Jorge Costa Pereira, Manuel
Quintino e José António Filipe, as abstenções do senhor vice-Presidente da Câmara e
do senhor vereador Luís Duarte e os votos favoráveis do senhor Presidente da Câmara
e do senhor vereador Rui Viola, reprovar o projecto de arquitectura para alteração à
construção de moradia sita no lugar da Boavista, freguesia de Roliça, com fundamento
no parecer constante das folhas 118, 119 e 120 do processo. Deve ser concedida
audiência prévia ao interessado. ---------------------------------------------------------------------1513.05 CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS – PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o
processo n.º 107/03/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. M.ª
Natália Ferreira Santos, datado de 2004.11.26, a solicitar licença para construção de
lar de idosos sitos no lugar da Delgada, freguesia de Roliça e verificando-se que foram
presentes os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por unanimidade
deferir o licenciamento pelo período de 24 meses, condicionado ao cumprimento do
parecer constante das folhas 430 e 431 do processo. ------------------------------------------1513.06 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 32/04/02, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Luís Manuel Pereira Tomás, datado de 2004.11.25, foi
deliberado por maioria com o voto favorável do senhor Presidente da Câmara, do
senhor vice-Presidente da Câmara e dos senhores vereadores Luis Duarte e Rui Viola
e o voto contra dos senhores vereadores Jorge Costa Pereira, Manuel Quintino e José
António Filipe emitir informação prévia favorável para construção de moradia unifamiliar
sita no lugar do Camarão, freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento do
processo constante das folhas 18 e 19 do processo.--------------------------------------------1513.07 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Apreciado o processo n.º 27/04/02, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Ricardo Filipe dos Santos Fernandes Costa, datado de
2004.12.03, foi deliberado por maioria com os votos de aprovação do senhor
Presidente da Câmara e do senhor vereador Rui Viola e os votos de reprovação dos
restantes membros do executivo emitir informação prévia desfavorável para construção
de moradia sita na Quinta da Botelheira, freguesia de Roliça, com fundamento no
parecer constante da folha 31 do processo. -------------------------------------------------------1513.08 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o
processo n.º 15/04/01, iniciado a requerimento apresentado pela firma Domingos &
Ascenso, Lda, datado de 2004.12.07, a solicitar licença para construção de moradia
sita no lugar da Delgada, freguesia de Roliça foi deliberado por unanimidade deferir o
licenciamento pelo período de 12 meses. ----------------------------------------------------------1513.09 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.--------------------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 20.50 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador Manuel
Quintino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1514.
VISITA AO PARQUE DESPORTIVO: Foi adiada esta visita para uma próxima reunião
de Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 20.55 horas ausentou-se da reunião o senhor vice-presidente
João Carlos Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------
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1515

1516.

1517.

1518.

1519.

REMODELAÇÃO DA REDE ADUTORA DO VALE COVO: Apreciada a informação n.º
240/DT/04 foi deliberado por unanimidade e em minuta anular o concurso para a
empreitada em epígrafe, com os fundamentos constantes da citada informação. ----------------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Luís Duarte disse que relativamente a
esta matéria os vereadores do Bombarral Primeiro atempadamente sensibilizaram o
senhor Presidente da Câmara para a necessidade de se avançar com esta obra. É
inconcebível ter-se chegado a um ponto final no processo quando houve todas as
condições para que uma intervenção não prejudicasse a outra. Têm hoje de decidir
por uma opção que vai prejudicar a conclusão da intervenção do IEP na EN 361 para
resolver o problema do Vale Covo. Alerta o senhor Presidente da Câmara para tomar
as medidas preventivas necessárias, na medida em que sabem que a subida da cota
da via tem causado transtornos gravíssimos a algumas pessoas da localidade. --------ARRANJOS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA: Foi
deliberado por unanimidade e em minuta aprovar o projecto dos arranjos e
pavimentação da Rua D. Nuno Álvares Pereira, vila e freguesia de Bombarral, com um
montante de investimento previsto de € 54249,87.----------------------------------------------REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á ZONA ALTA DA VILA: Foi adiada a
apreciação deste assunto para a próxima reunião. ---------------------------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 21.00 horas regressou à reunião o senhor vice-presidente João
Carlos Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------------RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 2.º PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Apreciada a informação n.º 239/DT/04, votaram
favoravelmente o senhor Presidente da Câmara e o senhor vice-Presidente da
Câmara, absteve-se o senhor vereador Jorge Costa Pereira e votaram contra os
senhores vereadores Luís Duarte e Rui Viola. O senhor Presidente da Câmara usou o
voto de qualidade para aprovar a prorrogação do prazo da empreitada em epígrafe até
29 de Maio de 2005, a titulo gracioso. Esta deliberação foi aprovada em minuta para
produzir efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: Os senhores vereadores Luís Duarte e Rui Viola
declararam que mais uma vez constatam que por falta de planeamento municipal se
chega a uma situação de beco sem saída. Uma obra que devia ter sido acabada em
26.05.2004 irá agora avançar para 29.05.2005 por motivos da responsabilidade da
Câmara. Sensíveis a estes motivos aprovaram uma primeira prorrogação por 180 dias,
tempo mais do que suficiente para se assumirem os atrasos resultantes dessa falta de
planeamento. Não podem neste momento aceitar nova prorrogação do prazo que irá
duplicar o período de execução com os inconvenientes que isso acarreta. Para além
disso propuseram atempadamente que a Câmara tivesse previsto a deslocação dos
serviços para espaços exteriores ao edifício. Sem quererem arvorar-se em profetas da
desgraça, entendem que poderá chegar o momento em que se conclua finalmente que
não se pode concluir a obra sem deslocar os serviços. ----------------------------------------CEDÊNCIA DA ESCOLA DAS GAMELAS: Atendendo o solicitado pela Junta de
Freguesia de Vale Covo, foi deliberado por unanimidade autorizar a cedência a esta
autarquia da escola das Gamelas, a fim de ali ser instalado um centro de tempos livres
para as crianças da freguesia.-------------------------------------------------------------------------
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1520.
1521.

1522.

1523.
1524.

1525.

TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS DO GRUPO TURMA DO PIEF: Foi
adiada a apreciação deste assunto para a próxima reunião de Câmara em virtude de
já não estar presente o senhor vereador do pelouro dos transportes.----------------------CONSTRUÇÃO EM AGRO FLORESTAL – PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 58.º DO RPDM: Foi adiada a apreciação deste assunto para a próxima
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO: Apreciado o
processo n.º 76/04/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Manuel
Onésimo de Carvalho Teixeira, datado de 2004.12.10, a solicitar licença para
construção de telheiro sito na Rua Cova dos Moinhos, lugar da Delgada, freguesia de
Roliça, e verificando-se que foram presentes os necessários projectos de
especialidades, foi deliberado por unanimidade deferir o licenciamento pelo período de
6 meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1522, 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,
o senhor vereador Rui Viola, retirou-se da reunião, regressando após a discussão e
votação dos pontos onde se encontrava impedido. ---------------------------------------------ENCERRAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL: Foi deliberado por unanimidade
autorizar o encerramento do Mercado Municipal nos dias 25 de Dezembro e 1 de
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------CEMITÉRIO DE SÃO BRÁS: Apreciada a informação n.º 12/DARH-2004, foi
deliberado por unanimidade deliberar a concessão do coval n.º 102 à senhora D.
Maria Rosa Ferreira Gonçalves; revogar nos termos da legislação em vigor o
despacho proferido em 19.08.2003 através do qual foi concedido o citado coval ao
senhor Júlio Pereira da Conceição e conceder a titulo permanente o coval 207, talhão
D ao senhor Júlio Pereira da Conceição. -----------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

SECTOR DE PLANEAMENTO URBANISMO: Foi tomado conhecimento da
informação n.º 81/DOPPU/SPUR/04, relativamente ao ponto de situação dos
processos em curso neste sector. -----------------------------------------------------------------------------Pelas 21.10 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:
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ACTA N.º 57/2004 – Reunião ordinária do dia 2004.12.13
O Funcionário:
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