ACTA N.º 02/2003 – Reunião de 28 de Fevereiro de 2003

-------------- SESSÃO ORDINÁRIA: ------------------------------------------------------------------------------------------- REUNIÃO DE DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003 ---------------------------------------------------------- ACTA NÚMERO DOIS / DOIS MIL E TRÊS ----------------------------------------------------------------- COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro
Martins; Primeiro Secretário – Paulo Jorge Carvalho Cecílio Patrício; Segundo Secretário –.
Lúcia Maria Silva Poseiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESENÇAS: Estiveram presentes os senhores Lúcia Maria Silva Poseiro (P.S.D.),
Cândido Manuel Patuleia Mendes (B.P.), Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins (P.S.),
Paulo Pereira Rodrigues (P.S.D.), José Alexandre Fonseca (B.P.), Maria Los Angeles Vinuesa
Peña de Oliveira (C.D.U.), Ricardo José Henriques Daniel (P.S.D.), José António Oliveira
Gordinho Leonardo (B.P.), Nuno Manuel Mota Silva (P.S.D.), Vítor Manuel Ferreira Fonseca
(P.S.), Fernando Manuel Rodrigues Venâncio (B.P.), Paulo Jorge Carvalho Cecílio Patrício
(P.S.D.), Mário Gomes Morgado (C.D.U.), Susana Paula Geraldes Trindade Manco (P.S.),
Adelino Manuel Rosa Simões (P.S.D.), Marlene Sofia Fortunato Veloso (B.P.), João Paulo
Hermenegildo (P.S.D.), Aires Daniel Faria Silva (B.P.), Armando Salvador Maia Fonseca (PS),
Vítor Fernando Soares Garcia (C.D.S./P.P.), João Manuel Cordeiro Alves (C.D.S./P.P.), José
Manuel Gonçalves Vieira (P.S.D.), José João Jesus Ferreira (P.S.D.), Joaquim Luis Elias
Carvalho (P.S.), Maria Norberta Ponte Ferreira Santos (B.P.) e Joaquim Marcos Henriques
(B.P.). ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS PRESENÇAS: Estiveram igualmente presentes o senhor Presidente da
Câmara Municipal António Carlos Albuquerque Álvaro, os senhores vereadores Luis Alberto
Camilo Duarte, João Carlos Barreiras Duarte, Jorge Manuel Costa Pereira, Manuel Quintino
Filipe Silva, António José Silva Faustino, a Chefe da Divisão Administrativa e Recursos
Humanos Marina Melo Marques Lemos e o Assistente Administrativo Especialista Nuno
Fernando Carreira Taborda Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 21.30 horas o senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão que
decorreu na sede da Associação Cultural e Recreativa do Salgueiro.------------------------------------------------ EXPEDIENTE: O senhor Presidente da Mesa da Assembleia leu o expediente
entrado na secretaria da Assembleia Municipal desde a última sessão ordinária.----------------------------------ACTA N.º 11/2002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi
deliberado por maioria com 22 votos a favor e 4 abstenções aprovar a acta n.º 11/2002 da
reunião de 27.12.2002. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º 01/2003: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi
deliberado por maioria com 21 votos a favor e 5 abstenções aprovar a acta n.º 01/2003 da
reunião de 10.01.2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que leu
uma carta do Conselho de Administração da EDP que manifesta não ter qualquer interesse em
reunir com esta Assembleia Municipal. Já enviaram dois ofícios à ERSE, que está a mediar o
conflito, para saber o ponto da situação, mas até agora não obtiveram resposta. A Mesa
continuará a envidar esforços junto da ERSE para obter informação. Considerou que as
iniciativas levadas a efeito já surtiram algum efeito junto da EDP e do Governo. Deu
conhecimento de todas as actividades onde esteve presente em representação da Assembleia
Municipal. Referiu ter havido alguns problemas com a entrega de correspondência às pessoas
que iam à reunião na ARS de Leiria e que indicava a hora e dia do transporte. Assinou a carta
na segunda-feira à tarde e de imediato foi colocada no local habitual para ser distribuída. Na
terça-feira foi colocada mais correspondência, nomeadamente a convocatória da Assembleia
Municipal e documentação para as escolas e o funcionário que distribuiu as cartas não reparou
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que por baixo dessa correspondência havia mais cartas da Assembleia Municipal, pelo que não
as distribuiu. Quando a situação foi detectada na quarta-feira de manhã o senhor Primeiro
Secretário desenvolveram diligências para informar os membros. Assume a responsabilidade
que lhe cabe e pede desculpa. Fez um reparo ao senhor Presidente da Câmara para que de
futuro estas situações possam ser evitadas. Sabe que os serviços têm um volume muito grande
de correspondência para entregar e foi isso que levou a esta situação, não tendo havido
negligência ou falta de cuidado. De futuro poderão usar-se meios como a internet para que
estas situações não se verifiquem. Na referida reunião com o Dr. Borrego Pires, foi dito que a
situação do encerramento dos centros de saúde se aplica a todos os centros, havendo apenas
dois na área da ARS Leiria que estão abertos após as 20 horas. Entre as 20 e as 24 horas a
média de utilizadores é de 11 os quais na sua maioria são transferidos para Caldas da Rainha.
Após o encerramento do centro de saúde às 20 horas baixou o número de pessoas do
Bombarral que se dirigem ao hospital de Caldas da Rainha. Não há possibilidade do
prolongamento do funcionamento do centro de saúde após as 20 horas porque implica custos
que não podem ser suportados pela ARS Leiria e no centro de saúde do Bombarral não há
médicos disponíveis para prestar este tipo de serviço porque têm mais de 50 anos e não podem
prestar serviço para além das 20 horas. Quanto a outras alternativas o Dr. Borrego Pires disse
que não existem nenhumas e é um assunto que compete aos políticos. Deixou a sua
disponibilidade para levar a cabo sessões de esclarecimento junto da população. ------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal declarou que. “
-------------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Roliça solicitou esclarecimentos
sobre saneamento da Delgada, estrada da ponte romana na Columbeira, valetas na rua do
campo de futebol na Columbeira e cemitério da Roliça. ----------------------------------------------------------------- O senhor Victor Garcia (CDS/PP) solicitou esclarecimentos sobre estado lastimoso
em que se encontra a escola secundária, sobre buraco na estrada antes do Sobral do Parelhão,
curva na Portela, situação gravíssima junto das obras do Pólo II e falta de água.--------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale Covo solicitou esclarecimentos
sobre a estrada Casal Cotovia – Casal Novo e sobre a casa escola agrícola As Palmeiras. ------------------- O senhor Presidente da Câmara, em resposta à intervenção do senhor Presidente
da Junta de Freguesia de Carvalhal, disse que em relação à escola do Barrocalvo já existem
diligências para aquisição do terreno e a vedação da escola do Bom Vento já está adjudicada.
Quanto á pré-primária do Salgueiro os serviços estão a tentar colmatar algumas das carências.
A rede de saneamento do Barrocalvo está na fase de adjudicação. No tocante à revisão do
PDM já se encontra concluída a seriação dos candidatos. Os polidesportivos estão a ser
equacionados em termos de plano de actividades. No que se refere ao saneamento da Delgada
está concebida uma verba para arranjo dos arruamentos. Quanto à estrada da ponte romana,
apesar dos esforços feitos o adjudicatário ainda não retomou os trabalhos. No que se refere ao
cemitério da Roliça disse que já foi pedido ao GAT a execução dos projectos de especialidades.
Já insistiu junto de quem fez o desmando na estrada da Rua do Campo de Futebol para reparar
os danos. Está prevista a correcção da curva da Portela. No que toca á Escola Secundária, não
é da responsabilidade da autarquia a respectiva reparação, mas vai insistir junto do Ministério
da Educação para fazer os arranjos necessários. A alta de água deve-se ao flagelo do calcário.
O problema da estrada Casal Cotovia – Casal Novo já está aferido indo proceder-se à
recuperação da mesma. Quanto á casa escola agrícola disse que a partir do momento em que
verificou que não tinha sido afixado nenhum edital procurou saber junto da segurança social se
havia algum procedimento tendente a levar à execução tendo sido informado que não havia
nenhum mas mesmo assim pediu ao Dr. Mário de Carvalho para saber o que se passava. ------
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-------------- O senhor vereador António José Faustino relativamente à habitação social no
Salgueiro, disse que foi feito um estudo prévio do ante-projecto e submetido ao INH, tendo tido
parecer favorável em 04 de Fevereiro. Já contactou o GAT para se terminar o projecto e poder
ser assinado o protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor vereador Jorge Costa Pereira disse que não tem sido possível executar o
calendário de obras nas escolas de outra forma devido á escassez de meios humanos e de
transporte. Quanto ao processo das obras na pré-primária do Salgueiro disse que só o piso vai
custar € 2500. Quanto á situação da escola secundária, disse que foi durante muito tempo
membro da associação de pais e conhece bem a situação, mas a Câmara Municipal não tem
responsabilidades na execução das obra de que a mesma necessita.----------------------------------------------- O senhor Fernando Venâncio (BP) referiu que na reunião na ARS Leiria foi dito que
um dos grandes problemas era o facto da maior parte dos médicos terem mais de 50 anos e
não serem obrigados a fazer serviço após as 20 horas. O que o Dr. Borrego Pires disse é que o
hospital de Caldas da Rainha nunca se queixou de aumento do número de doentes do
Bombarral após o encerramento do centro de saúde. Questionou o senhor Presidente da
Câmara sobre o ponto de situação do estudo prévio do Vale da Várzea / Moutineiras, nova
localização do quartel de bombeiros, ponto de situação da revisão do PDM, ponto de situação
do plano de urbanização, ponto de situação da comissão de inventariação de património, qual a
previsão da vinda do orçamento para 2003 à Assembleia Municipal, qual o resultado da reunião
com a firma HF Rodrigues, qual a previsão de conclusão das obras do pólo II, qual a
engenharia orçamental que vão efectuar acerca da última alteração de verbas proposta em
reunião de Câmara. Fez um reparo ao senhor Presidente da Câmara por não ter estado
ninguém da autarquia presente na viagem de inauguração do novo serviço intercidades.---------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bombarral declarou que “Quero
antes de mais saudar todos aqui presentes e aproveitar para agradecer à população do
Salgueiro e à Junta desta histórica freguesia a hospitaleira recepção que nos deu. Não quero
deixar de demonstrar aqui, nesta Assembleia, a minha preocupação com as inúmeras
necessidades para a Freguesia de Bombarral. São já conhecidas porque têm sido devidamente
apresentadas à Câmara e, porque são de facto muitas, corro o risco de ocupar demasiado
tempo a esta Assembleia. Por isso mesmo e para que todas elas sejam superadas, continuarei
na expectativa sobre os resultados da discussão e votação do orçamento, sendo certo que na
altura própria esperarei um resultado que sirva os interesses de todo, mas mesmo todo o
concelho do Bombarral. Aproveito para reforçar junto do senhor Presidente da Câmara, a minha
preocupação com a Ponte do Arco, nas Barreiras, e a necessidade urgente de ser interdito
rapidamente o trânsito a veículos de grande tonelagem, antes que um acidente que muitos já
prevêem possa efectivamente acontecer. É certo que já algo foi feito em sede de Câmara, ma
sé preciso agir rapidamente, se não um dia a ponte vai abaixo e pode acontecer uma tragédia.
Deixo os meus votos de boa assembleia para todos e muito obrigado.” --------------------------------------------- A D. Susana Manco (PS) declarou que:
-------------- O senhor João Manuel Alves (CDS/PP) solicitou informação sobre o ponto de
situação da instalação dos aerogeradores e alertou para uma nova lixeira a céu aberto junto ao
Rio Real na antiga passagem de nível do pólo II.-------------------------------------------------------------------------- A D. M.ª Los Angeles (CDU) disse que estas reuniões descentralizadas são muito
importantes porque é aqui que ouvem algumas das legitimas questões dos Presidentes de
Junta de Freguesia. Apraz-lhe que isso aconteça, mas os Presidentes de Junta de Freguesia
não estão impedidos de relembrar as suas necessidades nas reuniões na sede do concelho.
Foram a força política que não compareceu à reunião na ARS porque tiveram o seu
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representante doente mas não tiveram acesso à carta com a hora de partida. Na referida
reunião é claro que a prestação de cuidados de saúde não é uma prioridade para o actual
governo senão não se tomavam medidas desta ordem. Entendem que o Bombarral também
deve ser um dos casos pontuais. Esquecem-se que o direito à saúde é um dos direitos
inalienáveis dos cidadãos. Do que lhe foi dado analisar pode agradar a disponibilidade da ARS
Leiria mas entendem que não se podem deixar para trás os cuidados de saúde à população.
Questionou o senhor vice-presidente da Câmara sobre se o aparelho de raio X do centro de
saúde já está a funcionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que a Câmara Municipal aprovou o
estudo prévio do Vale da Várzea e Moutineiras indo providenciar o envio de cópia à Assembleia
Municipal. Quanto ao plano de urbanização está a desenvolver diligências para a elaboração do
caderno de encargos. Não foi na viagem inaugural do intercidades por não poder estar em dois
lugares ao mesmo tempo, mas não foi dos poucos autarcas a não ir. Está já em curso a
nomeação dos elementos da comissão de inventariação. Relativamente ao novo orçamento
disse apenas faltar reunir com o PS. Teve uma reunião com a firma HF Rodrigues tendo o
empresário manifestado disponibilidade para negociar a partir de 120.000 contos. O prazo para
execução da obra do pólo II é 180 dias. A última alteração orçamental não foi votada e foi
pedido um parecer à CCRLVT sobre a questão que os preocupava. Quanto á Ponte D’Arcos
lembrou que a Câmara deliberou proibir a circulação de viaturas pesadas. Quanto aos
investimentos na freguesia do Bombarral disse que derivam do PPI mas existe a possibilidade
de alguns reajustamentos. Relativamente ao novo horário do SAP concerteza que instou os
responsáveis e está disponível para novas abordagens. A empresa responsável pelos
aerogeradores está disponível para prestar informação em tempo útil, tendo estado marcada
uma reunião para 10 de Janeiro mas que não se realizou devido a na mesma data ter ocorrido
uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Quanto à questão dos lixos na antiga
passagem de nível já mandou a fiscalização ao local para identificar quem depositou os lixos
mas ainda não apanharam ninguém em flagrante. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente disse ter questionado o director do Centro de Saúde
sobre a situação da máquina de raio X, tendo-lhe sido confirmado que a mesma não funcionava
porque faltava parte da ligação eléctrica, já tendo sido contactada a empresa responsável.
Também falou na hipótese de colocação de uma cabina telefónica e na ponderação de uma
solução para a subida para o centro de saúde que não é o melhor acesso. ---------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse que na última reunião de Câmara foi a
questão do novo quartel de bombeiros aflorada para se analisar o problema e se encontrar a
melhor solução.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal disse que na reunião com
o PS referiu que a Junta tem feito a limpeza possível e se não fizeram mais é porque não era
uma competência deles e não têm meios humanos e materiais. Com o protocolo de delegação
de competências passará para as Juntas de Freguesia mas apenas quando o orçamento estiver
aprovado. Em relação ao funcionamento das associações ninguém mais do que ele lamenta
que as mesmas passem por uma crise directiva. Quanto à intervenção da D. M.ª Los Angeles
disse que já vem sendo hábito nas sessões descentralizadas ter implicância com os
Presidentes de Junta de Freguesia e hoje calhou-lhe a ele.
Estas assembleias
descentralizadas também servem para alguns membros conhecerem o concelho.------------------------------- A D. M.ª Los Angeles (CDU) na qualidade de presidente da Comissão de Urbanismo
e Ordenamento do Território, informou que a comissão reuniu em 30 de Janeiro abordando a
questão dos lixos acumulados nalguns terrenos. Na ordem do dia abordaram as questões do
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Conselho Municipal de Segurança e do Plano de Operações de Emergência e Protecção Civil.
A próxima reunião está marcada para 13 de Março e tem como pontos da ordem do dia o
estudo prévio do Vale da Várzea, o levantamento do terreno para implantação do quartel de
Bombeiros e o ponto de situação da revisão do PDM. ------------------------------------------------------------------- O senhor Victor Garcia (CDS/PP) na qualidade de presidente da Comissão de
Acompanhamento da Execução do Orçamento disse que esta ainda não reuniu. Oficiou o
senhor presidente da Câmara a pedir elementos e o prazo terminou hoje. Vai convocar uma
reunião.---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATENDIMENTO DO PÚBLICO: Usou da palavra o senhor António Timóteo
chamando a atenção para um buraco na estrada junto ao Sobral do Parelhão há mais de 3
meses. Já esteve sinalizado, a sinalização foi retirada mas o buraco continuou. Disse que o
senhor Presidente da Câmara tinha prometido alcatroar as ruas de A-dos-Ruivos e já fez
metade. Está aqui para relembrar que o senhor Presidente da Câmara prometeu à população
que ia reiniciar os trabalhos no inicio de 2003. ----------------------------------------------------------------------------- Presente o senhor Afonso Manuel Belizário Isidoro, interpelou o senhor Presidente
da Câmara sobre a questão da antena repetidora na Rua da Escola, Carvalhal, junto às
escolas, dizendo que a população não vai deixar as coisas como estão. Reforçou a questão da
insegurança na Quinta dos Quaresmas. ------------------------------------------------------------------------------------- Presente o senhor Manuel Barbosa Gonçalves Couto, chamou a atenção para a
existência de um buraco na Rua do Sapateiro, Salgueiro. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse que vai fazer os alcatroamentos em A-dosRuivos durante 2003 mas também tem de ocorrer a outras localidades. Quanto à questão da
antena disse que não deixa de haver razão pela mesma estar próxima da escola. Relativamente
ao espaço da família Quaresma disse que só por motivos de saúde do proprietário ainda não se
reuniu com o mesmo. No que toca à Rua do Sapateiro, para se colocar o alcatroamento será
necessário proceder ao seu alargamento e tratar da drenagem das águas. ---------------------------------------- ORDEM DO DIA: Por proposta do senhor Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal foi deliberado por unanimidade alterar a ordem dos pontos da ordem do dia,
passando para primeiro ponto a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de
Segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSELHO DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA: Seguidamente tomaram posse
perante a Assembleia Municipal os membros do Conselho Municipal de Segurança, ficando o
respectivo auto de posse anexo à presente acta.-------------------------------------------------------------------------- APRECIAÇÂO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
SOBRE A ACTIVIDADE DO MUNICIPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
MESMO: O senhor Fernando Venâncio (BP) acerca da informação 20/03, questionou o senhor
Presidente da Câmara sobre se efectivamente toda a receita e despesa está lançada até
31.12.2002. Sendo os números apresentado fidedignos e respeitando ao exercício de 2002
começa a ficar extremamente espantado. Tem sérias dúvidas que estes números sejam reais e
têm de ser os mesmos que vão aparecer na Conta de Gerência. Não entende porque se
continua a mencionar despesas efectivamente paga. O facto das despesas correntes
diminuírem devem-se no seu entender a que a sua grande maioria ainda não foi lançada. O
mais estranho é que em reunião de Câmara se aprovou uma alteração orçamental em que
ainda se prevêem € 10.000.000 para despesas correntes e de capital e agora na informação
apareça o valor de € 7.567.000. Não sabe porque se fez a alteração orçamental em 05.12.2002.
Perguntou qual o saldo em 31.12.2002 da conta corrente dos empréstimos da CGD e do BTA.
Têm vindo a pedir rigor nas contas da autarquia e continuam sem o ter. A informação que vem
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em termos de POCAL não é nada e já devia vir com balancetes e mapas. Pede mais uma vez
que a próxima informação venha correcta, com rigor e verdade. ------------------------------------------------------ O senhor Mário Morgado (CDU) disse ser a primeira vez que a informação sobre a
actividade da autarquia e a informação sobre a situação financeira não se reportam à mesma
data. Andam todos preocupados com a falta do PPI mas para o Presidente da Câmara parece
que isto é um elemento facilitador para o desenvolvimento da actividade a seu belo prazer. Se
existe a expressão “intenção de adjudicação” é interessante que no caso da ampliação do
cemitério do Carvalhal continue a referir-se em curso quando na realidade está parado. Quanto
ao campo de jogos não faz sentido nenhum porque não há nenhum projecto aprovado e é a
obra menos consensual de todas. Quanto á situação financeira formula o pedido de que seja
entregue a todas as forças políticas uma listagem relativa a todos os fornecedores e
empreiteiros a quem se deve. É importante a Assembleia Municipal ter esses dados para
exercer a sua função. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse que os empréstimos propostos a esta
Assembleia Municipal não eram para obras já feitas mas tinham na sua base obras novas que
era preciso executar. Antevê a necessidade de mobilização de activos criativamente para
executar obras de que a sociedade é carente. O alargamento do cemitério da Roliça não tem
apoio de fundos comunitários mas no momento próprio terão ocasião de discutir esta questão.
Quanto à informação sobre a situação financeira terá que falar com a responsável pela Divisão
Financeira. Não tem em seu poder elementos sobre a verba cabimentada. Vai enviar os
elementos solicitados mas existem poucas alterações em relação aos últimos elementos
fornecidos. O preenchimento do lugar por alguém responsável pela gestão e economia tem de
ser uma das próximas prioridades. O cemitério do Senhor Jesus consta como estando em curso
porque ainda não está concluída. Quanto ao campo de jogos do Falcão é necessário e útil ter o
parecer sobre a viabilidade económica. Quanto à lista de fornecedores e empreiteiros a mesma
constará da apresentação de contas em Março.--------------------------------------------------------------------------- O senhor Fernando Venâncio (BP) disse ter ficado bastante agradado com o que o
senhor Presidente da Câmara disse porque é necessário ter alguém à frente da área financeira
que é um sector de gestão muito carecido de tal. Lembrou os serviços municipais. De que ainda
não foram entregues as declarações do IRS.------------------------------------------------------------------------------- PLANO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL:
A pedido do senhor Presidente da Câmara o senhor Dr. António Morais fez uma breve
introdução ao plano em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 01.00 horas e por proposta da CDU foi deliberado por maioria com 16 votos a
favor (8 do BP, 5 do PS, 2 do CDS/PP e 2 da CDU) e 10 abstenções (9 do PSD e do senhor
Presidente da Mesa da Assembleia), prolongar a sessão por mais uma hora. ------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara prontificou-se a reiniciar os trabalhos de
actualização deste plano e depois trazer o documento à Assembleia Municipal. ---------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale Covo deixou algumas palavras
criticas à desactualizarão do plano. Se tivesse havido uma catástrofe não sabe quem devia ter
contactado com base no documento que hoje lhes foi apresentado. Para que o plano possa
começar a ser actualizado referiu que o site do INE tem muitos dados já actualizados. ------------------------- A D. Susana Manco (PS) considerou que se este plano esteve 4 anos na gaveta,
não sabe o que o senhor Presidente fará com a sua dedicação. O PS está disponível para o
que for preciso. Chamou a atenção para a necessidade de elaboração do anexo com os
contactos. Recomendou à Câmara Municipal que crie as condições necessárias para a
realização de uma simulação para testar o plano de emergência. ---------------------------------------

6

ACTA N.º 02/2003 – Reunião de 28 de Fevereiro de 2003

-------------- O senhor João Manuel Alves (CDS/PP) disse que lhe apraz registar que todos
tomem consciência de uma realidade para a qual não estavam minimamente despertos. Todos
terão a ganhar com o que se possa melhorar.------------------------------------------------------------------------------ A D. M.ª Los Angeles (CDU) considerou que o mais importante é terem a noção de
que é necessário reformular este plano. A partir daqui todos estão dispostos a trabalhar.
Gostava de saber quem é o delegado municipal de protecção civil. -------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que não havendo delegação ele
acumula a responsabilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL PARA O ANO EUROPEU DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA: Foi presente a seguinte proposta do Movimento O Bombarral Primeiro:
--------------------------- Pelas 02.00 horas foi a sessão encerrada, e lavrada a presente acta que vai ser
devidamente assinada pelos membros da Mesa depois de lida e achada conforme.---------------O Presidente:
O 1.º Secretário:
O 2.º Secretário:
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-------------- O senhor Vice-Presidente disse ter questionado o director do Centro de Saúde
sobre a situação da máquina de raio X, tendo-lhe sido confirmado que a mesma não funcionava
porque faltava parte da ligação eléctrica, já tendo sido contactada a empresa responsável.
Também falou na hipótese de colocação de uma cabina telefónica e na ponderação de uma
solução para a subida para o centro de saúde que não é o melhor acesso. --------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse que na última reunião de Câmara foi a
questão do novo quartel de bombeiros aflorada para se analisar o problema e se encontrar a
melhor solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal disse que na reunião com
o PS referiu que a Junta tem feito a limpeza possível e se não fizeram mais é porque não era
uma competência deles e não têm meios humanos e materiais. Com o protocolo de delegação
de competências passará para as Juntas de Freguesia mas apenas quando o orçamento estiver
aprovado. Em relação ao funcionamento das associações ninguém mais do que ele lamenta
que as mesmas passem por uma crise directiva. Quanto à intervenção da D. M.a Los Angeles
disse que já vem sendo hábito nas sessões descentralizadas ter implicância com os
Presidentes de Junta de Freguesia e hoje calhou-lhe a ele. Estas assembleias descentralizadas
também servem para alguns membros conhecerem o concelho. ----------------------------------------------------- A D. M.ª Los Angeles (COU) na qualidade de presidente da Comissão de Urbanismo
e Ordenamento do Território, informou que a comissão reuniu em 30 de Janeiro abordando a
questão dos lixos acumulados nalguns terrenos. Na ordem do dia abordaram as questões do
Conselho Municipal de Segurança e do Plano de Operações de Emergência e Protecção Civil.
A próxima reunião está marcada para 13 de Março e tem como pontos da ordem do dia o
estudo prévio do Vale da Várzea, o levantamento do terreno para implantação do quartel de
Bombeiros e o ponto de situação da revisão do PDM. ------------------------------------------------------------------- O senhor Victor Garcia (CDS/PP) na qualidade de presidente da Comissão de
Acompanhamento da Execução do Orçamento disse que esta ainda não reuniu. Oficiou o
senhor presidente da Câmara a pedir elementos e o prazo terminou hoje. Vai convocar uma
reunião. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATENDIMENTO DO PÚBLICO: Usou da palavra o senhor António Timóteo
chamando a atenção para um buraco na estrada junto ao Sobral do Parelhão há mais de 3
meses. Já esteve sinalizado, a sinalização foi retirada mas o buraco continuou. Disse que o
senhor Presidente da Câmara tinha prometido alcatroar as ruas de A-dos-Ruivos e já fez
metade. Está aqui para relembrar que o senhor Presidente da Câmara prometeu à população
que ia reiniciar os trabalhos no início de 2003. ----------------------------------------------------------------------------- Presente o senhor Afonso Manuel Belizário Isidoro, interpelou o senhor Presidente
da Câmara sobre a questão da antena repetidora na Rua da Escola, Carvalhal, junto às
escolas, dizendo que a população não vai deixar as coisas como estão. Reforçou a questão da
insegurança na Quinta dos Quaresmas. ------------------------------------------------------------------------------------- Presente o senhor Manuel Barbosa Gonçalves Couto, chamou a atenção para a
existência de um buraco na Rua do Sapateiro, Salgueiro. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse que vai fazer os alcatroamentos em A-dosRuivos d.urante 2003 mas também tem de ocorrer a outras localidades. Quanto à questão da
antena disse que não deixa de haver razão pela mesma estar próxima da escola. Relativamente
ao espaço da família Quaresma disse que só por motivos de saúde do proprietário ainda não se
reuniu com o mesmo. No que toca à Rua do Sapateiro, para se colocar o alcatroamento será
necessário proceder ao seu alargamento e tratar da drenagem das águas. --------------------------
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-------------- ORDEM DO DIA: Por proposta do senhor Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal foi deliberado por unanimidade alterar a ordem dos pontos da ordem do dia,
passando para primeiro ponto a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de
Segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSELHO DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA: Seguidamente tomaram posse
perante a Assembleia Municipal os membros do Conselho Municipal de Segurança, ficando o
respectivo auto de posse anexo à presente acta.-------------------------------------------------------------------------- APRECIAÇAO DE INFORMAÇAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CAMARA
SOBRE A ACTIVIDADE DO MUNICIPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
MESMO: O senhor Fernando Venâncio (BP) acerca da informação 20/03, questionou o senhor
Presidente da Câmara sobre se efectivamente toda a receita e despesa está lançada até
31.12.2002. Sendo os números apresentado fidedignos e respeitando ao exercício de 2002
começa a ficar extremamente espantado. Tem sérias dúvidas que estes números sejam reais e
têm de ser os mesmos que vão aparecer na Conta de Gerência. Não entende porque se
continua a mencionar despesas efectivamente paga. O facto das despesas correntes
diminuírem devem-se no seu entender a que a sua grande maioria ainda não foi lançada. O
mais estranho é que em reunião de Câmara se aprovou uma alteração orçamental em que
ainda se prevêem ~ 10.000.000 para despesas correntes e de capital e agora na informação
apareça o valor de ~ 7.567.000. Não sabe porque se fez a alteração orçamental em 05.12.2002.
Perguntou qual o saldo em 31.12.2002 da conta corrente dos empréstimos da CGD e do BT A.
Têm vindo a pedir rigor nas contas da autarquia e continuam sem o ter. A informação que vem
em termos de POCAL não é nada e já devia vir com balancetes e mapas. Pede mais uma vez
que a próxima informação venha correcta, com rigor e verdade ------------------------------------------------------ O senhor Mário Morgado (CDU) disse ser a primeira vez que a informação sobre a
actividade da Autarquia e a informação sobre a situação financeira não se reportam à mesma
data. Andam todos preocupados com a falta do PPI mas para presidente da Câmara parece
que isto é um elemento facilitador para o desenvolvimento da actividade a seu belo prazer. Se
existe a expressão "intenção de adjudicação" é interessante que no caso da ampliação do
cemitério do Carvalhal continue a referir-se “em curso” quando na realidade está parado.
Quanto ao campo de jogos não faz sentia o nenhum porque não há nenhum projecto aprovado
e é a obra menos consensual de todas. Quanto á situação financeira formula o pedido de que
seja entregue a todas as forças políticas uma listagem relativa a todos os fornecedores e
empreiteiros a quem se deve. É importante a Assembleia Municipal ter esses dados para
exercer a sua função. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Câmara disse que os empréstimos propostos a esta
Assembleia Municipal não eram para obras já feitas mas tinham na sua base obras novas que
era preciso executar. Antevê a necessidade de mobilização de activos criativamente para
executar obras de que a sociedade é carente. O alargamento do cemitério da Roliça não tem
apoio de fundos comunitários mas no momento próprio terão ocasião de discutir esta questão.
Quanto à informação sobre a situação financeira terá que falar com a responsável pela Divisão
Financeira. Não tem em seu poder elementos sobre a verba cabimentada. Vai enviar os
elementos solicitados mas existem poucas alterações em relação aos últimos elementos
fornecidos. O preenchimento do lugar por alguém responsável pela gestão e economia tem de
ser uma das próximas prioridades. O cemitério do Senhor Jesus consta como estando em curso
porque ainda não está concluída. Quanto ao campo de jogos do Falcão é necessário e útil ter o
parecer sobre a viabilidade económica. Quanto à lista de fornecedores e empreiteiros a mesma
constará da apresentação de contas em Março.--------------------------------------------------------------
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