ACTA N.º 55/2002 – Reunião ordinária do dia 2002.12.09
----------Aos nove mês de Dezembro 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 17.45 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------1500.

1501.

1502.

1503.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2002.12.09-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos..................................... ...................................439.787,50 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral... .......................................54.172,82 €
Banco Totta & Açores.......................................... .......................................54.437,52 €
Banco Português do Atlântico.............................. ....................................136.749,41 €
Crédito Predial Português.................................... ......................................26.835,03 €
Banco Comercial Português................................. .......................................4.592,40 €
Banco Pinto & Sottomayor.................................... ........................................7.099,39 €
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ....................................214.250,27 €
Depositado em instituições de Crédito.................
.................................937.924,34 €
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................
.........................................746,66 €
....................Cheques...........................................
.....................................2.605,66 €
Total de disponibilidades....................................
.................................941.276,66 €
Documentos.......................................................... .......................................45.661,40 €
Total.....................................................................
.................................986.938,06 €
Operações Orçamentais......................................
...................................535.376,75 €
Operações de Tesouraria..................................... ....................................405.899,91 €
ACTA N.º 54/2002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi deliberado
por unanimidade aprovar a acta n.º 54/2002 respeitante à reunião de Câmara de
02.12.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO: Informou o executivo
de que por lapso não incluiu na ordem do dia a abertura das propostas das instituições
bancárias consultadas para a contracção de empréstimo a médio / longo prazo, pelo
que vai pedir a discussão desta questão após a ordem do dia.------------------------------DESPACHOS: Fez entrega aos senhores vereadores Luis Duarte, Manuel Quintino r
Jorge Costa Pereira de cópia dos despachos relativos a pessoal, tendo o senhor
vereador João Carlos Duarte solicitado que lhe fosse igualmente fornecida cópia dos
mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1504.
1505.
1506.
1507.

1508.
1509.
1510.

1511.

1512.
1513.

LEI 28/2002: Fez entrega aos membros do executivo de cópia da lei em epígrafe que
prorroga por mais 90 dias o prazo para confirmação dos regulamentos municipais de
urbanização e de ou edificação. ---------------------------------------------------------------------DELGADA: Informou o executivo de que no passado Domingo esteve presente na
Delgada nas celebrações em honra da padroeira da localidade. ----------------------------ENCONTRO DE COROS: Informou o executivo de que no passado Domingo esteve
presente no Encontro de Coros que decorreu na Igreja do Santíssimo Salvador do
Mundo de Bombarral.-----------------------------------------------------------------------------------REUNIÕES EXRAORDINÁRIAS: Foi acordada a realização de reuniões
extraordinárias para discussão do orçamento e plano plurianual de investimentos para
2003 para os dias 12 de Dezembro (21.00 horas) e 17 de Dezembro (16.00 Horas).--DO SENHOR VEREADOR ANTÓNIO JOSÉ FAUSTINO:------------------------------------HABITAÇÃO SOCIAL DO SALGUEIRO: Informou o executivo de que foi hoje
entregue pelo GAT o estudo prévio de arquitectura da habitação social no Salgueiro
que vai ser enviado ao INH para emissão de parecer. -----------------------------------------ESPAÇO INTERNET - CURSO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET: Informou o
executivo de que a partir de Janeiro vai decorrer no espaço Internet o curso em
epígrafe aberto a funcionários, autarcas e população. -----------------------------------------PROJECTO ESCOLAS EM MOVIMENTO: Os senhores vereadores António José
Faustino e Jorge Costa Pereira Informaram o executivo de que foi elaborado um
projecto denominado Escolas em Movimento que tem como objectivo reforçar nas
escolas do 1.º ciclo do ensino básico actividades físicas e motoras. -----------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------COLÓQUIO SOBRE A REVISÃO DO P.D.M.: Congratula-se com a realização de
colóquio sobre a revisão do P.D.M. que contou com um painel de especialistas que em
muito dignificou a Câmara Municipal de Bombarral. É intenção deste pelouro
desenvolver outras acções com outros intervenientes e se possível manter este painel
de convidados para ao longo do processo contactarem com o mesmo e fazerem uma
apreciação critica. Referiu o trabalho inexcedível das funcionárias do sector de
urbanismo arqt. Márcia Carvalho e Goretti Oliveira, inclusivamente esta última no seu
trabalho de licenciatura de Administração Regional e Autárquica tem um trabalho que
aborda os problemas gerados em torno do PDM do Bombarral que pensa que devia
ser lido por toda a Câmara Municipal pois está muito bem elaborado e sintetiza de
forma correcta o trabalho que deve ser feito. -----------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------INICIO DA REUNIÃO: Deixou um reparo pelo facto da reunião se ter iniciado com
quase duas horas de atraso.--------------------------------------------------------------------------CHEFE DE GABINETE: Através das declarações à Câmara da senhora Chefe da
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do senhor Chefe da Divisão Técnica
verifica-se que o senhor Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara usou esta
Câmara como suporte de acções que lhes transmitiu em frases que visavam assuntos
que nunca aqui alguma vez foram abordados. Seria curial a Câmara aprovar um voto
de reparo a esse senhor, visto não ter ele o direito de usar o nome desta Câmara a
despropósito e sem para tal estar autorizado. --------------------------------------------------------------O senhor vereador Jorge Costa Pereira subscreveu esta declaração devido á
actuação despropositada e inadequada para além de outros aspectos que já tem
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1514.
1515.

1516.
1517.
1518.

1519.

1520.
1521.

realçado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------ORDENS DO DIA: Manifestou o seu protesto por não estar a ser seguido o regimento
nas últimas 5 semanas no que respeita à entrega das ordens do dia, que apenas lhe
têm chegado à sexta-feira à noite.-------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AGENDAMENTO: É a terceira vez em que solicita o agendamento da
avaliação da execução do plano plurianual de actividades, porque entende que esta
avaliação ajudaria todos a entrarem na proposta de PPI para 2003. A lei determina
que o presidente da Câmara tem de agendar os assuntos que são requeridos pelos
vereadores e o senhor presidente de forma ilegal não percebe o que são
competências e obrigações. --------------------------------------------------------------------------VIRGILIO CUNHA, LDA: “Há uns meses pedi uma informação detalhada sobre toda a
relação institucional com a firma Virgílio Cunha, Lda, incluindo a execução contratual
das obras e a parte financeira, e ainda não me foi fornecida.” -------------------------------ECOAMBIENTE: “Também solicitei toda a relação financeira e de execução de
trabalhos coma firma ECOAMBIENTE e até ao momento esta informação não
chegou.”----------------------------------------------------------------------------------------------------PARECER JURÍDICO SOBRE O DESTINO A DAR A TERRENOS DO FALCÃO
DESTINADOS NO PDM A ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: “Foi pedido um
parecer jurídico sobre esta matéria à nossa técnica jurista. Pergunto porque este
parecer que é pertinente, ainda não chegou à nossa posse.” --------------------------------PPI E ORÇAMENTO PARA 2003: “Apesar da inserção em ordem do dia, de uma
forma enganadora, porque quem lê este documento por ficar coma informação de que
os vereadores tiveram acesso a todos os documentos determinados pela lei para
analisar e votar o PPI e o orçamento, o facto é que a despesa não constava dos
documentos distribuídos. Como é que se pode inserir um ponto destes em ordem do
dia sem que um documento importante seja distribuído?”-----------------------------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que relativamente aos elementos
solicitados irá procurar obtê-los junto dos serviços. Não foram os elementos colocados
em ordem do dia que são enganadores mas sim a procura de manipulação dos
elementos que o senhor vereador pretende ser enganadora. Tendo sido só enviado
orçamento da receita e o PPI estava convicto que a despesa prevista seria entregue
no inicio da reunião. O senhor vereador Luis Duarte é que pretende transmitir os
factos de uma forma enganosa. Não tendo os elementos sido distribuídos admite adiálos para quinta-feira mas há questões sobre o PPI que podem ser colocadas. Oxalá o
senhor vereador tenha uma posição diferente da do ano passado quando só se
prestou a discutir quando tinha os documentos completos. Admira-se do reparo mas
quem anda nesta vida tem de se moldar aos tempos e às circunstâncias.----------------DO SENHOR VEREADOR JOÃO CARLOS DUARTE: ---------------------------------------SEMANA GASTRONÓMICA: Terminou ontem a Semana Gastronómica ainda não
sabendo os resultados do respectivo concurso. Julga que foram atingidos os
objectivos o balanço é considerado positivo.-----------------------------------------------------RESTAURANTES: Congratulou-se com a publicação na edição do passado fim de
semana do jornal EXPRESSO de uma edição onde vem mencionado um restaurante
do Bombarral, o que prova que este e outros têm dignidade e levam o nome do
Bombarral a todo o país. --------------------------------------------------------------------------------
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1522.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE: Informou o executivo de que o Centro de
Saúde será oficialmente inaugurado no dia 15 de Dezembro, pelas 16.00 horas,
estando confirmadas as presenças do senhor Ministro da Saúde e do Senhor
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência. -------------------------------------

ORDEM DO DIA

1523.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1523.01 ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE COMÈRCIO E SERVIÇOS E
MURO DE SUPORTE – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º
207/98/01, iniciado a requerimento apresentado pela firma BELGEST – Automóveis
SGPS, S.A., datado de 2002.11.14, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto
de arquitectura para alterações à construção de edifício de comércio e serviços e muro
de suporte sito na Av. Vasco Pereira da Conceição, vila e freguesia de Bombarral. ---1523.02 ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, GARAGEM, CHURRASQUEIRA
E MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA E LICENCIAMENTO: Apreciado o
processo n.º 60/00/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Vítor Manuel
Rodrigues dos Santos, datado de 2002.11.29, foi deliberado por unanimidade aprovar
o projecto de arquitectura e deferir o licenciamento de alterações à construção de
habitação, garagem, churrasqueira e muros sitos no lote 18 da Urbanização Várzea da
Pedra, Cintrão, vila e freguesia de Bombarral. ---------------------------------------------------1523.03 BENEFICIAR ANEXOS E TRANSFORMÁ-LOS EM MORADIA – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 94/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. M.ª Lisete Ferreira Mamede, datado de 2002.08.12, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para beneficiar anexos
e transformá-los em moradia sita no lugar de São Mamede, freguesia de Roliça,
condicionado ao cumprimento dos pareceres a folhas 80 do processo. -------------------1523.04 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – OBRAS DE URBANIZAÇÃO: Apreciado o
processo n.º 3/01/03, iniciado a requerimento apresentado pela Sociedade de
Agricultura de Grupo da Quinta Nova de São Lourenço, datado de 2002.10.01, foi
deliberado por unanimidade aprovar as obras de urbanização em operação de
loteamento sita no lugar da Delgada, freguesia de Roliça fixando-se as condições
referidas nas alíneas a), b) e c) do parecer técnico a folhas 288 e 289 do processo. --1523.05 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o
processo n.º 82/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Jorge Gaspar
Inácio, datado de 2002.10.31, a solicitar licença para construção de moradia
unifamiliar sita na rua perpendicular à Av. Dr. Joaquim Albuquerque, vila e freguesia
de Bombarral e verificando-se que apresentou os necessários projectos de
especialidades, foi deliberado por unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de
12 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------------1523.06 CONSTRUÇÃO DE ANEXO – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o processo
n.º 133/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Domingo Manuel Pinto
Bigode, datado de 2002.12.02, a solicitar licença para construção de anexo no lugar
do Salgueiro, freguesia de Carvalhal e verificando-se que apresentou os necessários
projectos de especialidades, foi deliberado por unanimidade deferir o licenciamento
pelo prazo de 2 meses. --------------------------------------------------------------------------------1523.07 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o
processo n.º 77/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Francisco
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1523.08

1523.09

1523.10

1523.11

1523.12

1523.13

1523.14
1524.

Bernardo Santos, datado de 2002.11.28, a solicitar licença para construção de
moradia unifamiliar sita no lugar da Portela, freguesia de Bombarral e verificando-se
que apresentou os necessários projectos de especialidades foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de 12 meses.-------------------------------ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 156/00/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma Barreiros & Ferreira – Sociedade de Construções imobiliárias,
datado de 2002.12.03, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de
arquitectura para alterações à construção de edifício multifamiliar sito na Rua Evaristo
Judicibus, vila e freguesia de Bombarral. ----------------------------------------------------------PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE RECLAME LUMINOSO: Apreciado o processo n.º
1525/02/06, iniciado a requerimento apresentado pelo Crédito Predial Português S.A.,
datado de 2002.11.13, foi deliberado por unanimidade autorizar a substituição de
reclame luminoso no seu estabelecimento sito na Rua José Veríssimo Duarte, 11 –
Loja A, vila e freguesia de Bombarral. --------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO PRÈVIA: Apreciado o processo n.º 22/02/02, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor João Miguel Mendonça M. Espadinha, datado de 2002.11.12,
foi deliberado por unanimidade emitir informação prévia favorável para construção de
moradia unifamiliar sita no lugar das Barreiras, freguesia de Bombarral, condicionado
ao cumprimento do parecer constante da folha 19 e 20 do processo.----------------------RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA
UNIFAMILIAR: Apreciado o processo n.º 51/99/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Nelson José Silva Elias e outro, datado de 2002.11.28, foi
deliberado por unanimidade renovar o alvará de licença de construção de moradia
unifamiliar sita no Casal Urmal, freguesia de Vale Covo por um período de 24 meses.
ALTERAR E AMPLIAR HABITAÇÃO – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado
o processo n.º 127/02/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Lídia
Contente Mendes, datado de 2002.11.22, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de arquitectura para alterar e ampliar habitação sito na Rua Moinho do
Arneiro, 23, vila e freguesia de Bombarral. --------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 157/02/01, iniciado a requerimento pelo senhor Fábio
Cristiano de Carvalho, datado de 2002.11.15, foi deliberado por unanimidade aprovar
o projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar sita no lugar e
freguesia de Roliça, condicionado ao cumprimento do parecer constante da folha 51
do processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------CONCURSOS PÚBLICOS REFERENTES Á EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS
ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS DO PÓ E DE SANTO ANTÓNIO: Apreciado o recurso
da firma Manuel Mateus Frazão, sobre a adjudicação das empreitadas em epígrafe à
firma Henrique Querido, Lda, foi deliberado por maioria com a abstenção do senhor
vereador Manuel Quintino e o voto favorável dos restantes membros do executivo
indeferir o recurso com fundamento no relatório final da comissão de análise de
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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1525.

1526.

1527.

1528.

1529.

PROGRAMA DE ESTIMULO Á OFERTA DE EMPREGO: Apreciado o ofício 3953 do
Instituto de Emprego e Formação Profissional foi deliberado por unanimidade emitir
parecer favorável sobre o projecto de criação de emprego apresentado pela senhora
D. Mabélia Gomes Tavares Vergikosk.-------------------------------------------------------------2.º ORÇAMENTO DE TRABALHOS A MAIS – REDE DE ESGOTOS DA DELGADA:
Apreciada a informação n.º 186/DT/2002, foi deliberado por maioria com o voto contra
do senhor vereador Manuel Quintino e o voto favorável dos restantes membros do
executivo aprovar o 2.º orçamento de trabalhos a mais na empreitada em epígrafe no
valor de € 17.283,32. -----------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL: Presente proposta de alteração n.º 1 ao Orçamento da
Despesa e da Receita para o ano Económico de 2002, votaram a favor da mesma o
senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte e António
José Faustino, absteve-se o senhor vereador Jorge Costa Pereira, e votaram contra os
senhores vereadores Luis Duarte, Rui Viola e Manuel Quintino. O senhor presidente
da Câmara usou o voto de qualidade para aprovar a 1.ª alteração ao orçamento da
despesa e da receita para o ano económico 2002. Esta deliberação foi aprovada em
minuta para produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador Manuel Quintino declarou que
“o meu voto contra não implica qualquer recriminação à componente técnica da
alteração mas sim à componente política porque se tivéssemos sido atempadamente
alertados de que algumas rubricas estavam a ser ultrapassadas, teríamos outra
obrigação e disponibilidade como integrantes de uma equipa, no momento do voto.” -----------DECLARAÇÃO DE VOTO: Os senhores vereadores Luis Duarte e Rui Viola
subscreveram a declaração anterior e acrescentaram que “decorre da implementação
do POCAL que as despesas que ultrapassem o orçamento têm que previamente
obedecer a uma alteração orçamental. Assumir despesas como o presidente da
Câmara informou que fez conscientemente da mesma atitude decorrem indícios de
graves ilegalidades. Não podemos dar cobertura a situações destas.” --------------------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO DA RECEITA E
DESPESA PARA O ANO DE 2003: Foi adiada a apreciação deste assunto para a
reunião extraordinária de 12 de Dezembro tendo sido apresentadas duas propostas
pelos vereadores do Bombarral Primeiro uma para aquisição de uma viatura para os
Bombeiros Voluntários e outra relacionada com terreno sito na Rua Luis de Camões-.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

MARL: Foi tomado conhecimento do ofício do Conselho de Administração do
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, a agradecer a participação, cooperação e
contribuição para o evento O Dia da Pêra Rocha do Oeste.----------------------------------PROLONGAMENTO DA REUNIÃO: Pelas 21.00 horas, atingido o limite temporal
regimentalmente estabelecido, foi deliberado por maioria com o voto contra do senhor
vereador Manuel Quintino e o voto favorável dos restantes membros do executivo
prolongar a reunião.-------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES: Presente o processo de consulta às instituições bancárias para
contracção de empréstimo a médio / longo prazo até ao montante de € 580.000, e nos
termos do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, votaram a
favor do reconhecimento da urgência de deliberação imediata o senhor presidente da
Câmara e os senhores vereadores Jorge Costa Pereira, João Carlos Duarte e António
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José Faustino e votaram contra os senhores vereadores Luis Duarte, Rui Viola e
Manuel Quintino, pelo que não havendo maioria de dois terços não foi reconhecida a
urgência de deliberação imediata. -----------------------------------------------------------------------------Pelas 21.40 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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