ACTA N.º 53/2002 – Reunião ordinária do dia 2002.11.25
----------Aos vinte e cinco 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 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. -----------------------------------------------------------------Esteve igualmente presente o Chefe da Divisão Técnica eng. Luis Fernando
Pereira Mil-Homens. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 16.50 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------1442.

1443.

1444.
1445.
1446.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2002.11.25-------------------------------------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 €
ACTA N.º 522002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi deliberado
por unanimidade aprovar a acta n.º 52/2002 respeitante à reunião de Câmara de
20.11.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------PÓLO I DA ZONA DE ACTIVIDADES ECONÒMICAS: Informou o executivo de que o
topógrafo municipal está a desenvolver o levantamento necessário à permuta de lotes
nesta zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA DE FREGUESIA DE VALE COVO: Informou o executivo de que no passado
sábado esteve presente nas comemorações do 54.º aniversário da Junta de Freguesia
de Vale Covo, onde lhe foi oferecida uma medalha comemorativa.-------------------------CONFRARIA DOS ENÓFILOS DA ESTREMADURA: Informou o executivo de que no
passado sábado esteve presente na entronização de novos confrades da Confraria
dos Enófilos da Estremadura. -------------------------------------------------------------------------
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1447.
1448.

1449

1450.

1451.

1452.

1453.

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á ZONA ALTA DA VILA: Informou o
executivo de que hoje de manhã teve uma reunião com o senhor Eng. Castro do
G.A.T. que está a analisar o reajustamento do projecto em epígrafe. ----------------------ILUMINAÇÕES DE NATAL: Informou o executivo de que tendo sido montadas
atempadamente os arcos de iluminação de Natal surgiriam algumas dificuldades com
a EDP a nível de alimentadores e de alguns remates de ligação da iluminação a
postes de electricidade. --------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE DO CENTRO DE SAÚDE DE
BOMBARRAL: Apresentou o seu mais veemente protesto pela redução do horário de
funcionamento deste serviço para as 20.00 horas, quando já tinha havido uma redução
para as 24.00 horas. Propôs que a Câmara aprove uma moção o mais consensual
entre os membros da Câmara Municipal possível na medida em que os interesses dos
cidadãos do concelho estão a ser postos em causa com a redução de serviços que
contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos. --------------------------------------------DESPACHOS: Solicitou ao senhor presidente cópia dos despachos feitos
relativamente à gestão de pessoal e que tanta celeuma estão a causar. Tem
informação que o Chefe de Gabinete terá dito aos Chefes de Divisão que parte dos
despachos foram quase uma imposição da Câmara Municipal. ---------------------------------------O senhor presidente da Câmara disse que como resultou da reunião com os
funcionários e tendo em consideração que parte do atraso na implementação da
estrutura orgânica teve a ver com o atraso nas obras e é necessário preencher
determinados requisitos. Os despachos entrarão em vigor mediante uma
implementação gradual, a qual terá por base uma ponderação de métodos, soluções
mais vantajosas e adequadas à reorganização dos espaços e consequente
reafectação dos recursos humanos da autarquia. ---------------------------------------------------------Os Chefes de Divisão informaram a Câmara que tiveram conhecimento dos
despachos através do senhor Chefe de Gabinete na véspera da distribuição dos
mesmos e que desconheciam o seu teor, confirmando ainda a informação relatada
pelo senhor vereador Luis Duarte relativa às afirmações do senhor Chefe de Gabinete.
O senhor Chefe da Divisão Técnica acrescentou ainda às dificuldades
na
implementação dos despachos, a falta de cablagem adequada ao funcionamento da
rede de informática na solução do atendimento geral, que a ser executada traria
despesas sem rentabilização na solução definitiva e mais uma vez foi referido pelo
senhor Chefe de Gabinete que a Câmara estava decidida a assumir esse encargo.---PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES 2002: Requereu o agendamento para a
próxima reunião da avaliação da implementação do plano plurianual de actividades
para 2002. -------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS: Informou o executivo de que está a ser
preparada a Festa de Natal das Crianças que decorrerá no próximo dia 17 de
Dezembro na sede do Sport Clube Escolar Bombarralense. Foi pedida a colaboração
do grupo de teatro da Delgada a qual agradecem. Não trás nenhum orçamento porque
pensa realizar a festa sem custos para a autarquia. --------------------------------------------GESTÃO DE PESSOAL: “Manifesto a minha preocupação pela despropositada e
inadequada forma como aconteceu a situação dos despachos de gestão de pessoal. A
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1454.

1455.

1456.

1457.

prioridade do gabinete da presidência deveria estar centrada noutras coisas como no
orçamento para 2003 e na resolução do problema do chumbo do empréstimo pela
Assembleia Municipal. Não tinha qualquer conhecimento dos despachos ou alterações
ao nível de qualquer serviço da Câmara. Chegou-lhe a informação que seria por
imposição da Câmara mas o assunto nunca foi discutido na Câmara.” --------------------DESEMPREGO: Lançou o desafio ao senhor vereador António José Faustino no
sentido de ser efectuada uma reunião para análise da situação social do concelho e
como é que esta Câmara pode estar preparada para responder ao aumento de
desemprego que irá afectar esta região.-----------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE DO CENTRO DE SAÚDE DE
BOMBARRAL: Concordou com a intervenção do senhor vereador Luis Duarte
propondo que após a ordem do dia seja votada uma moção de repúdio pela redução
do horário. -------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR ANTÓNIO JOSÉ FAUSTINO:------------------------------------JUNTA DE FREGUESIA DE VALE COVO: Informou o executivo de que no passado
sábado esteve presente nas comemorações do 54.º aniversário da Junta de Freguesia
de Vale Covo.----------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

OBRAS PARTICULARES:--------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor vereador Jorge Costa Pereira, 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 1457.03, por força da alínea b)
do artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto ser jurista da empresa
requerente, 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 Jorge Costa Pereira, retirou-se da reunião, regressando após a
discussão e votação dos pontos onde se encontrava impedido.-----------------------------1457.01 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 149/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Osvaldo
Pereira Coutinho, datado de 2002.10.31, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar sita no lugar da
Portela, freguesia de Bombarral.---------------------------------------------------------------------1457.02 ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 147/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Vítor Hugo Suzano Santos, datado de 2002.10.23, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura para alteração e ampliação de moradia unifamiliar
sita na Rua Direita, 29, Cintrão, vila e freguesia de Bombarral, condicionado ao
cumprimento do parecer constante da folha 43 e 44 do processo.--------------------------1457.03 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 97/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma ICAFF – Sociedade Imobiliária Construções, Lda, datado de
2002.10.18, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
construção de prédio de habitação sito na Rua Infante D. Henrique e Rua Francisco
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Rosado, vila e freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento do parecer
constante da folha 109 e 110 do processo. -------------------------------------------------------1457.04 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------AUSÊNCIAS: Pelas 18.15 horas ausentou-se da reunião o senhor vereador João
Carlos Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------------1458.
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DO PICOTO –
BOMBARRAL – 2.ª FASE: Apreciada a informação n.º 189/DT/02, foi deliberado por
maioria com a abstenção do senhor vereador Manuel Quintino e o voto favorável dos
restantes membros do executivo aprovar a abertura de concurso público para
execução da empreitada em epígrafe, bem como os respectivos programa de
concurso, caderno de encargos e a minuta do anúncio a publicar na 3.ª série do Diário
da República, num jornal de âmbito nacional e num jornal de âmbito regional,
estabelecendo os critérios de apreciação de 60% para o preço e 40% para a valia
técnica da proposta. Mais foi deliberado aprovar a seguinte constituição da comissão
de abertura de propostas – Arqt. Luis Tomás, Dr.ª Marina Lemos, Dr.ª Cidália Santos;
Suplentes – Arqt. Márcia Carvalho e Dr.ª Alexandra Trindade. Comissão de Análise de
Propostas – Arqt. Luis Tomás, eng. Luis Mil-Homens e eng. Ana Martins; suplentes –
Arqt. Nuno Morais e eng. Catarina Branco. -------------------------------------------------------1459.
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS CASAIS DO AVENAL E
AREIRINHA: Apreciada a informação n.º 86/D.T./2002 foi deliberado por unanimidade
aprovar o pedido de revisão de preços na empreitada em epígrafe apresentado pela
firma Orlando Domingos dos Santos, Lda. --------------------------------------------------------1460.
SUBSÍDIO PARA TRANSPORTES ESCOLARES: Apreciada a informação n.º
8/2002/SAAG, relativa ao pedido de reanálise da deliberação que atribuiu o valor do
passe de transportes escolares a Susana Roque, foi deliberado por unanimidade
manter a deliberação de Câmara que lhe atribuiu um subsídio para o transporte
escolar correspondente a 50% do passe cobrado pela CP na deslocação entre o
Bombarral e Torres Vedras, dado que a área que o curso geral do agrupamento 3 –
área económico – social frequentado pela mesma no Externato de Penafirme, também
é ministrado na Escola Secundária Henriques Nogueira.--------------------------------------1461.
PEOE – PROGRAMA DE ESTIMULO A OFERTA DE EMPREGO: Apreciado o ofício
do Instituto de Emprego e Formação Profissional foi deliberado por unanimidade emitir
parecer favorável sobre o projecto de criação de emprego apresentado por Anabela
Sá e Mário Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor vereador António José Faustino, 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 1434, por força da alínea b) do
artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto de ser cunhado da directora do
Centro, 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 António José Faustino, retirou-se da reunião, regressando após a
discussão e votação dos pontos onde se encontrava impedido.------------------------------
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1462.
1463.
1464.

1465.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS: Apreciado o ofício do Centro de Educação Especial
Rainha D. Leonor, foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no montante de
€ 250 para apoio a passagem de modelos. -------------------------------------------------------REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO: Apreciada a proposta de regulamento
de controlo interno, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. ------------------------------PROJECTO DE ARQUITECTURA – PROPOSTA: Presente proposta de rectificação
do ponto 0303.18 da reunião de Câmara de 11.03.2002, foi adiada a sua apreciação
para depois de decorrido o período de audiência prévia. --------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE DO CENTRO DE SAÚDE DE
BOMBARRAL: Foi deliberado por unanimidade aprovar a seguinte moção:
“considerando que com a abertura do novo centro de saúde será reduzido o horário do
serviço de atendimento do público; considerando que esta redução é contrária aos
interesses dos munícipes do nosso concelho; Atendendo a que desde a abertura do
hospital este sempre existiu durante 24 horas. A Câmara Municipal de Bombarral em
reunião de 25.11.2002 delibera manifestar a sua discordância e considerar inaceitável
a referida redução de horário, assim como solicitar, com carácter de urgência, uma
reunião com o senhor Director da Sub-Região de Saúde de Leiria.” ---------------------------------Pelas 20.20 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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