ACTA N.º 60/2002 – Reunião ordinária do dia 2002.12.30
----------Aos trinta 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, do senhor Vice-Presidente da Câmara João
Carlos Barreiras Duarte e dos senhores Vereadores José Jorge Pereira da Franca,
Jorge Manuel Costa Pereira, Manuel Quintino Filipe Silva, Rui Fernando Figueiredo
Viola e António José Silva Faustino. --------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos
Marina de Melo Marques Lemos. ------------------------------------------------------------------------------Pelas 17.15 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------1589.

1590.
1591.
1592.

1593.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2002.12.30-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos..................................... ...................................509.797,18 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral... .......................................73.417,43 €
Banco Totta & Açores.......................................... .......................................58.707,52 €
Banco Português do Atlântico.............................. ....................................190.608,60 €
Crédito Predial Português.................................... ......................................28.560,76 €
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................. .................................1.089.686,87 €
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................
.........................................363,59 €
....................Cheques...........................................
.....................................441,79 €
Total de disponibilidades....................................
.................................1.090.492,25 €
Documentos.......................................................... .......................................53.491,26 €
Total..................................................................... .................................1.143.983,51 €
Operações Orçamentais......................................
...................................703.572,57 €
Operações de Tesouraria..................................... ....................................386.919,68 €
ACTA N.º 59/2002: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por unanimidade
aprovar a acta n.º 59/2002 respeitante à reunião de Câmara de 23.12.2002. ------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------VEREADOR JOSÉ JORGE PEREIRA DA FRANCA: Cumprimentou o senhor Jorge
Franca que assumiu hoje funções como vereador, desejando que seja manifestada a
devida abertura para as questões importantes para o concelho. ----------------------------SESSÃO EXTRAORDINÀRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Informou o executivo
de que foi marcada uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para
10.01.2002 pelo que foi adiada a reunião prevista para a Columbeira no âmbito do
parque eólico.---------------------------------------------------------------------------------------------ANO DE 2003: Desejou que o ano de 2003 traga um espirito de análise e
racionalidade para que se possam dar passos seguros no desenvolvimento do
concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE FRANCA: ---------------------------------------------------
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1594.

1595.
1596.

1597.

1598.
1599.

1600.
1601.

1602.

1603.

FUNÇÕES COMO VEREADOR: Cumprimentou os restantes membros do executivo ,
agradecendo as palavras do senhor presidente da Câmara, referindo que os
problemas do concelho serão tratados da melhor forma.--------------------------------------DO SENHOR VEREADOR RUI VIOLA: -----------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Fez nota de ter recebido
e compreendido a declaração do senhor Presidente da Câmara, remetendo a resposta
para a declaração política feita nesta Câmara em 16.11.2002. ------------------------------COMISSÃO DE TOPONIMIA: Questionou o senhor presidente da Câmara porque não
foram informados da demissão do senhor Fernando Duarte, o qual terá informado por
carta e que sucedeu na sequência da intempestiva atribuição do nome da Rua Dr.
Arlindo de Carvalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara respondeu que neste momento não tem
acesso à carta e que assim que a obtiver fará a respectiva comunicação.----------------RESIDUOS SÓLIDOS: Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o actual
funcionamento do aterro sanitário do Oeste, sobre qual o montante da divida desta
Câmara à RESIOESTE e sobre qual o ponto de situação relativamente ao concurso
internacional de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. ------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara, relativamente ao aterro sanitário, disse que
vai obter elementos, bem como irá solicitar à Divisão Financeira informação sobre a
dívida desta autarquia. Quanto ao concurso disse que foram notificados todos os
concorrentes e já deu instruções para a abertura de novo concurso. ----------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------ANO 2003: Agradeceu os votos do senhor Presidente da Câmara e retribuiu
desejando que o ano 2003 seja cheio de êxitos pessoais e profissionais a todos os
membros da Câmara e funcionários. ---------------------------------------------------------------PRÈMIO PESSOA: Congratulou-se com a atribuição deste prémio a um descendente
de bombarralenses, professor Sobrinho Simões, que é descendente de uma família do
Bombarral, entendendo que a Câmara deverá endereçar-lhe uma nota de felicitação.
----------Esta declaração foi subscrita por todos os membros do executivo. ---------------DO SENHOR VEREADOR JOÃO CARLOS DUARTE: ---------------------------------------JANTAR DE NATAL: Informou o executivo de que esteve presente no jantar de Natal
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, que decorreu dia 21.12.2002.
CONCERTO DE NATAL: Informou o executivo de que esteve presente no concerto de
Natal organizado por esta autarquia no passado dia 17.12.2002 com a participação do
Decateto Português de Metais. Para a realização deste concerto foi arranjado um
patrocinador que suportou as respectivas despesas.-------------------------------------------ACIDENTE DE VIAÇÃO: Deslocou-se ao local de um acidente na freguesia de Vale
Covo que envolveu duas viaturas, havendo dois acidentados com graves problemas.
Verificou a boa actuação e coordenação da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários quer em termos de meios, quer de pessoal, assim como a presença da
viatura do INEM com médico e enfermeiro e chegaram rapidamente ao local, forças de
segurança e Bombeiros Voluntários da Lourinhã. -----------------------------------------------SEMANA GASTRONÓMICA: Informou o executivo de que foram entregues os
prémios da Semana Gastronómica pelo júri constituído por representantes da Região
de Turismo do Oeste, ARESP e Associação de Cozinheiros e Pasteleiros de Portugal.
Foi atribuída a seguinte classificação final: 1. O LAGAR; 2. O SPORT; 3. O
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1604.

1605.

NACIONAL; 4. A GRELHA; 5. MESQUITA’S BRASSERIE e O ROSSIO; 7. O VEADO
VERMELHO; 8. IMPERIAL; 9. O LILA. Considerou o balanço claramente positivo
agradecendo a todos os participantes. -------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR MANUEL QUINTINO: ----------------------------------------------INTERVENÇÃO: “Ao terminar este ano de 2002 quero deixar expressos os meus
votos de um bom ano de 2003 para todos vós e para todos os funcionários desta
Câmara. Relativamente a 2003 e tendo em atenção que, por vezes, as mudanças de
ano podem servir também para algumas mudanças de atitude, quero deixar o meu
voto de que venhamos a assistir a abertura de pontes de diálogo positivo e construtivo
entre as várias sensibilidades representadas nos orgãos autárquicos deste concelho.
O desfecho das últimas assembleias municipais é prova de que o diálogo, a
participação e o natural respeito que, a quem governa, devem merecer os outros
intervenientes no processo não está a ser devidamente cumprido. No inicio deste
mandato disponibilizei-me para esquecer o que nos divide e trabalhar naquilo que nos
une, o concelho. Só pus como condição que essa disponibilidade fosse aberta a todos,
porque, então como agora, penso que todos não somos demais. Assim não foi
entendido por quem tem a capacidade de aceitar ou não essa colaboração. Continuo a
pensar que o que se passou em 2002 me veio dar razão. Não gostaria de continuar a
assistir, nomeadamente tendo em conta o que se tem passado nas últimas sessões da
Assembleia Municipal a este diálogo de surdos. Aqui deixo o meu apelo e a minha
disponibilidade para que 2003 seja melhor.” -------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

OBRAS PARTICULARES:--------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor vereador Jorge Franca, comunicou ao senhor presidente da Câmara, nos
termos do artigo 45.º do Código do Procedimento Administrativo, encontrar-se
impedido de intervir na discussão e votação dos pontos 1604.01, por força da alínea b)
do artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto ser sócio da firma 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 Franca, retirou-se da reunião, regressando após a discussão
e votação dos pontos onde se encontrava impedido.-------------------------------------------1605.01 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – REDUÇÃO DE CAUÇÃO – OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTO: Apreciado o processo n.º 01/97-03, iniciado a
requerimento apresentado pela firma SIBOM – Sociedade de Investimentos Turísticos
do Bombarral, datado de 2002.12.19, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de alterações e redução de caução na operação de loteamento sito na Quinta
do Sanguinhal, freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento do parecer
constante das folhas 903 a 905 e 911 do processo. --------------------------------------------1605.02 ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA
E LICENCIAMENTO: Apreciado o processo n.º 155/01-01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Fernando Álvaro Pereira Alves, datado de 2002.09.23, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir o
licenciamento de alterações à construção de moradia unifamiliar sita no Casal Cigano,
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1605.03

1605.04

1605.05

1605.06

1605.07
1606.

1607.

freguesia de Carvalhal, condicionado ao cumprimento do parecer constante da folha
138 do processo.-----------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AO PROJECTO REFERENTE Á CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE
HORIZONTAL: Apreciado o processo n.º 105/01-01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Maximiano Guerra dos Santos, datado de 2002.12.18, foi
deliberado por unanimidade aprovar a alteração ao projecto de propriedade horizontal
em prédio sito na Rua do Serrado, Lote 14, vila e freguesia de Bombarral. --------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, ANEXO E MURO DE VEDAÇÃO –
PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 166/02-01, iniciado a
requerimento apresentado pela senhora D. Laura Duarte Lopes, datado de
2002.12.13, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
construção de moradia unifamiliar, anexo e muro de vedação sitos no Barro Lobo,
freguesia de Carvalhal, condicionado ao cumprimento do parecer constante da folha
50 do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAR E AMPLIAR MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 165/02-01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Francisco
Vaz dos Santos Gaiolas, datado de 2002.12.11, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura para alterar e ampliar moradia sita no lugar de
Azambujeira dos Carros, freguesia de Roliça, condicionado ao cumprimento do
parecer constante da folha 51 do processo. ------------------------------------------------------DESTAQUE: Apreciado o processo n.º 153/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Manuel Domingos Ribeiro, datado de 2002.11.11, foi
deliberado por unanimidade aprovar o destaque de parcela de terreno com a área de
1.266 m2, a destacar do prédio urbano sito no lugar e freguesia do Pó, com a área de
1.841 m2 omisso na matriz cadastral e descrito na Conservatória do Registo Predial
com o n.º 612 da freguesia de Pó, ficando a parcela a destacar a confrontar do Norte
com Joaquim Domingos Barra, do Sul com parte restante do prédio e Ana Luisa
Domingos Serafim Pedro, do Nascente com estrada e do Poente com Olga Silva
Gonçalves, uma vez que reúne as condições estabelecidas nas alíneas a) e b) do n.º
4 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 555/99, com as alterações introduzidas pelo Decretolei n.º 177/01, e dado que desse destaque resultam apenas duas parcelas, ambas
confinantes com arruamentos públicos, condicionado a que seja garantido o ónus do
não fraccionamento nos termos do n.º 4 artigo 6.º do decreto-lei 177/01. -----------------APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 2: Apreciada a alteração orçamental n.º foi
deliberado por maioria aprová-la com os votos favoráveis do senhor Presidente da
Câmara e dos senhores vereadores Jorge Costa Pereira, Manuel Quintino e António
José Faustino e a abstenção do senhor Vice-Presidente da Câmara e dos senhores
vereadores Rui Viola e Jorge Franca. Esta deliberação foi aprovada em minuta para
produzir efeitos imediatos.-----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA: Em face da notificação do Tribunal
Judicial da Comarca de Bombarral para prestação de declarações no dia 06.01.2003,
a partir das 15.00 horas, foi deliberado por unanimidade alterar a reunião de Câmara
marcada para aquela data, passando para dia 07.01.2003, pelas 18.00 horas. ----------
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1608.
1609.

1610.
1611.

1612.

1612.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESCOLAR – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR: Apreciada a
informação n.º 12(02)/2002-GAS, foi deliberado por unanimidade autorizar o
pagamento do subsídio em epígrafe à aluna Tânia Regina Guilherme Ferreira. --------CURSO DO CEFA: Apreciada a informação n.º 56/2002-RH, relativa à frequência do
curso do CEFA por Maria Rosário Silva Duarte Carvalho, foi deliberado por
unanimidade comparticipar as despesas com a frequência do referido curso.- -----------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA A.M.O.: Foi tomado conhecimento das actas 2,
3 e 4/2002 da Assembleia Intermunicipal da A.M.O.. -------------------------------------------IN VITA MUSICA: Foi tomado conhecimento do ofício do grupo Coral In Vita Musica
agradecendo todo o apoio concedido por esta autarquia bem como o inexcedível
acolhimento que lhes tem sido proporcionado pelos funcionários municipais Dr.ª
Cláudia Abreu, Nuno Ferreira, José Arnaldo Figueiredo e Herminio Paulo.---------------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:--------------------------------------------------------------------------------------RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA: Apreciada a informação n.º
12(03)/02-GAS, foi deliberado por unanimidade
e em minuta autorizar o
restabelecimento do fornecimento de água ao senhor Daniel Galeano, morador na
estrada nacional 8, casa 30, lugar de São Mamede, a titulo excepcional por se tratar
de uma situação de cariz social, sendo um casal jovem à espera de um filho e sem
qualquer tipo de apoio. ---------------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------DOAÇÃO DE VASOS CERÂMICOS E MOEDAS: Apreciado o ofício do senhor Mário
de Castro Hipólito a doar, no âmbito da Lei do Mecenato, 79 livros e 11 lotes de
moedas, no valor de € 5.000 (cinco mil euros) foi deliberado por unanimidade e nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
aceitar esta doação pelo valor indicado e mandar emitir certidão desta doação para
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 65/93, de 10 de Março. ---------------------Pelas 17.45 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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