ACTA N.º 59/2002 – Reunião ordinária do dia 2002.12.23
----------Aos vinte e três 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, Jorge Manuel Costa Pereira, Rui Fernando Figueiredo Viola e António
José Silva Faustino.-----------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião os senhores vereadores João Carlos Barreiras Duarte
e Manuel Quintino Filipe Silva. ---------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------Pelas 17.15 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------1565.

1566.
1567.
1568.

1569.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2002.12.23-------------------------------------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 €
PAGAMENTOS:
Foi
tomado conhecimento da relação dos pagamentos
efectuados durante o período de 2002.12.16 a 2002.12.20 no montante de € 3.118,49.
ACTA N.º 57/2002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi deliberado
por unanimidade aprovar a acta n.º 57/2002 respeitante à reunião de Câmara de
16.12.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º 58/2002: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções foi deliberado
por unanimidade aprovar a acta n.º 58/2002 respeitante à reunião de Câmara de
16.12.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------PROCESSO DE VISTO – CONSÓRCIO AZINHEIRO SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES LDA / LUIS SERRAS VERMELHO: “Não obstante todos os pseudo
entraves levantados e os vários percalços e atrasos, temos finalmente o Visto do
Tribunal de Contas da empreitada da Área de Comércio e Serviços – Pólo II. Esta
informação deve ser comunicada ao consórcio pois a obra tem que desenvolver-se
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1570.
1571.

1572.

1573.
1574.
1575.
1576.

1577.
1578.

1579.

com urgência, devendo estar concluída no prazo competente (até 30 de Junho). Nesta
oportunidade e face à não aprovação do empréstimo de € 580.000 na passada sextafeira, devo relembrar que equivale em 2003 e 2004 a obra a executar tenha uma
redução de cerca de € 2.500.000. As obras comparticipadas vamos tentar cumprir.
Todavia poderemos ver reduzidos alguns investimentos por falta de capitais próprios
de comparticipação municipal.” ----------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM A CEDRU: Informou o executivo de que em face da disponibilidade
de hora para a realização da reunião a mesma passou para Janeiro. ---------------------31.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE RECREIO POPULAR DO BARROCALVO:
Informou o executivo de que esteve presente nesta comemoração tendo sido com
agrado que verificou que neste caso a satisfação que a candidatura apresentada aos
TNS possibilitou o restauro e melhoria das condições da sede da colectividade. -------CONCERTO DE NATAL: Informou o executivo de que no passado Domingo esteve
presente no Concerto de Natal levado a efeito pelo Decateto Português de Metais,
considerando o mesmo um momento excelente e com uma execução primorosa. -----DO SENHOR VEREADOR ANTÓNIO JOSÉ FAUSTINO:------------------------------------FESTA DE NATAL DO ESCALAR: Informou o executivo de que na passada quintafeira esteve presente na Festa de natal do ESCALAR que decorreu na Sociedade
Recreativa Sobralense dedicada aos mais idosos e a crianças. -----------------------------31.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE RECREIO POPULAR DO BARROCALVO:
Informou o executivo de que esteve presente nesta comemoração.------------------------DO SENHOR VEREADOR JORGE COSTA PEREIRA: --------------------------------------31.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE RECREIO POPULAR DO BARROCALVO:
Informou o executivo de que não esteve presente nesta comemoração devido aos
seus afazeres enquanto dirigente desportivo. ----------------------------------------------------FESTA DE NATAL: Informou o executivo de que no passado dia 17 de Dezembro a
Câmara Municipal organizou a Festa de Natal das crianças do concelho. Congratulouse pelo êxito da mesma, endereçando os seus sinceros agradecimentos a todos os
funcionários que de forma dedicada tornaram possível esta organização.----------------DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: ------------------------------------------------------NATAL: Em nome dos vereadores do Bombarral Primeiro endereçou votos de Feliz
Natal a todos os funcionários e seus familiares. -------------------------------------------------EMPRÉSTIMO: Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara
relembrou que a actual proposta de orçamento encerra em si uma margem mais do
que suficiente para os investimentos não serem postos em causa, na medida em que
a proposta de aumento de despesas correntes é de 120.000 contos comparativamente
a este orçamento de 2002 e que também tinha um aumento exagerado de despesas
correntes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

OBRAS PARTICULARES:--------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO: Antes da discussão deste assunto, o
senhor vereador Rui Viola, comunicou ao senhor presidente da Câmara, nos termos
do artigo 45.º do Código do Procedimento Administrativo, encontrar-se impedido de
intervir na discussão e votação dos pontos 1579.08, 1579.10, por força da alínea b) do
artigo 44.º do referido Código, atendendo ao facto ser o técnico responsável, pelo que
o senhor presidente da Câmara declarou interdita a sua intervenção nestes actos.-----
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1579.01

1579.02

1579.03

1579.04

1579.05

1579.06

1579.07

----------Nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do Código do Procedimento Administrativo,
o senhor vereador Rui Viola, retirou-se da reunião, regressando após a discussão e
votação dos pontos onde se encontrava impedido. ---------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E GARAGEM –
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Presente o processo n.º 10/2002/01, iniciado a
requerimento apresentado pela firma Martinho Santos Coelho Unipessoal, Lda, a
solicitar licença para construção de edifício de habitação multifamiliar e garagem sita
no lugar da Delgada, freguesia de Roliça e verificando-se que apresentou os
necessários projectos de especialidades, foi o mesmo retirado da ordem do dia.-------ALTERAR E AMPLIAR HABITAÇÃO – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: Apreciado o
processo n.º 127/02/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Lidia
Contente Mendes, datado de 2002.12.12, a solicitar licença para alterar e ampliar
habitação sita na Rua Moinho do Arneiro, 23, 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 3 meses. ------------ALTERAÇÕES Á CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ARMAZÉM DE ARRECADAÇÃO
AGRÍCOLA – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 131/00/01,
iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Leonel Henrique Pedro Serra, datado
de 2002.12.05, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
alterações à construção de moradia e armazém de arrecadação agrícola sito no lugar
e freguesia do Pó. ---------------------------------------------------------------------------------------REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ADEGA EXISTENTE – LICENÇA DE
CONSTRUÇÃO: Apreciado o processo n.º 102/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma J.P. Vinhos, S.A, datado de 2002.12.11, a solicitar licença para
remodelação e adaptação de adega existente na Quinta dos Loridos e verificando-se
que apresentou os necessários projectos de especialidades, foi deliberado por
unanimidade deferir o licenciamento pelo prazo de 6 meses. --------------------------------ALTERAÇÕES NO DECURSO DA OBRA EM HABITAÇÃO – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 85/01/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor César Miguel Romeiro Pinto, datado de 2002.11.22, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para alterações no
decurso da obra em habitação sita na Rua da Paz, 7, lugar e freguesia do Pó. ---------CONSTRUÇÃO DE MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA E LICENCIAMENTO:
Apreciado o processo n.º 150/02/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Jorge Manuel Gonçalves Domingues, datado de 2002.11.05, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e a solicitar o licenciamento de
construção de muro sito na Rua da Portela, lugar do Barrocalvo, freguesia de
Carvalhal, condicionado ao cumprimento dos pareceres constantes da folha 25 do
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXO E MURO – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 155/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor António Fernandes Ferreira, datado de 2002.11.12, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de
moradia, anexo e muro sitos no lugar e freguesia do Vale Covo, condicionado ao
parecer da folha 48. --------------------------------------------------------------------------------------
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1579.08 CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO – PROJECTO DE ARQUITECTURA –
DESTAQUE: Apreciado o processo n.º 144/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. M.ª Luisa Trindade da Silva e outra, datado de
2002.10.17, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
construção de moradia e muro sitos no Casal Novo, lugar do Barrocalvo, freguesia de
Carvalhal, condicionado ao cumprimento do parecer a folha 53. ----------------------------1579.09 CONSTRUÇÃO DE DUAS MORADIAS GEMINADAS – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 156/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor João Alfredo de Sousa, datado de 2002.11.15, foi deliberado
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de duas moradias
geminadas sitas no lugar do Bom Vento, freguesia de Carvalhal.---------------------------1579.10 DESTAQUE: Apreciado o processo n.º 164/02/01, iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Jorge Manuel Ascensão Borges, datado de 2002.00.00, foi
deliberado por unanimidade aprovar o destaque de parcela de terreno com a área de
1.021 m2, a destacar do prédio misto sito no Casal do Rossio do Carvalhal, freguesia
de Carvalhal, com a área de 14880 m2 inscrito na matriz cadastral sob o n.º urbano
3105 e rústico artigo 39, secção T, e descrito na Conservatória do Registo Predial
com o n.º 299 da freguesia de Carvalhal, ficando a parcela a destacar a confrontar do
Norte com Jorge Manuel Ascensão Borges, do Sul com estrada, do Nascente com
Maria Júlia e outros e do Poente com Jorge Manuel Ascensão Borges, uma vez que
reúne as condições estabelecidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do decretolei n.º 555/99, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 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. -----------------------------------------------------------1579.11 CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, TELHEIRO, GARAGEM E MUROS –
PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 158/02/01, iniciado a
requerimento apresentado pelo senhor José Eduardo de Jesus Henriques, datado de
2002.11.18, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
construção de moradia unifamiliar, telheiro, garagem e muros sitos na Quinta da
Botelheira, freguesia de Carvalhal, condicionado ao parecer da folha 56. ----------------1579.12 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------1580.
AMPLIAÇÃO DO CEMITÈRIO DO SENHOR JESUS DO CARVALHAL – 2.ª FASE:
Apreciada a informação n.º 208/DT/2002 foi deliberado por unanimidade autorizar a
restituição da quantia de € 918,95 retida no auto de medição de trabalhos n.º 1/TN da
empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------1581.
LICENCIAMENTO SANITÁRIO: Apreciado o processo iniciado a requerimento
apresentado pelo senhor Dionisio José Candeias Rosa Gomes, a solicitar o
licenciamento sanitário de unidade móvel de transporte de pão e produtos afins e
verificando-se que tem parecer favorável da autoridade sanitária, foi deliberado por
unanimidade deferir a pretensão.--------------------------------------------------------------------1582.
PLANTAÇÃO DE PINHEIROS: Apreciado o requerimento apresentado pelo senhor
Carlos Porfirio Baptista foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável sobre
plantação de pinheiros em prédio sito nas Gamelas. --------------------------------------------
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1583.

1584.

1585.

1586.
1587.
1588.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES: Apreciado o ofício da Associação
Portuguesa de Deficientes, a solicitar a concessão de apoio financeiro, foi deliberado
por unanimidade informar que devido às dificuldades financeiras que o município
atravessa não é possível atender a pretensão. --------------------------------------------------ESTRUTURAS IDENTIFICATIVAS DA REGIÃO DE PRODUÇÃO DE PÊRA ROCHA:
Apreciado o ofício da ANP sobre o assunto em epígrafe, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto ficando a autarquia a aguardar que sejam fornecidos
mais elementos sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

PROJECTO DE ARQUITECTURA DE CENTRO COMUNITÁRIO: Foi tomado
conhecimento do ofício do Instituto de Solidariedade e Segurança Social a emitir
parecer favorável sobre o projecto de arquitectura de centro comunitário.----------------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:--------------------------------------------------------------------------------------MERCADO MUNICIPAL: Apreciada a informação do fiscal de mercados e feiras, foi
deliberado por unanimidade autorizar a abertura do mercado municipal no próximo dia
30.12.2002.------------------------------------------------------------------------------------------------CURSO DO CEFA: Apreciada a informação n.º 56/2002-RH, foi deliberado por
unanimidade e em minuta autorizar o pagamento da inscrição no curso do CEFA da
funcionária M.ª Rosário Silva Duarte Carvalho, no montante de € 1540. ------------------SECTOR DE PATRIMÓNIO: Apreciada a informação n.º 06/SPA-2002, com vista à
criação de comissão de avaliação do património, foi deliberado por unanimidade
aprovar a constituição das seguintes comissões: Avaliação de imóveis – Presidente da
Câmara, eng. Luis Mil-Homens e Fernando Lima Morais. Demarcação – Presidente da
Câmara, Luis Alexandrino e Pedro Martins. Avaliação de móveis – Presidente da
Câmara, Sérgio Duarte e Carlos Martins.--------------------------------------------------------------------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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