ACTA N.º 50/2001 – Reunião pública e ordinária do dia 2001.11.19
----------Aos dezanove dias do mês de Novembro do ano dois mil e um, nesta vila de
Bombarral e salão nobre do edifício dos Paços do Município, realizou-se uma reunião
pública e ordinária da Câmara Municipal de Bombarral, com a presença do senhor
presidente da Câmara António Carlos Albuquerque Álvaro e dos senhores vereadores
João Carlos Barreiras Duarte, João Manuel Carvalho Hipólito, Manuel Quintino Filipe
Silva, Luis Alberto Camilo Duarte, Amilcar António Santos e José Vítor Ribeiro Silva.
----------Secretariaram a reunião o Chefe da Divisão Financeira Sérgio Manuel Silva
Duarte e o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando Carreira Taborda
Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve igualmente presente o Chefe da Divisão Técnica eng. Luis Fernando
Pereira Mil-Homens. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 16.25 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.------------------------------------------------------------------------------------- -----------------2065.

2066.

2067.

2068.
2069.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Do dia 2001.11.19:-------------------------------------Caixa Geral de Depósitos.....................................
...............................34.485.005$50
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral...
..................................4.783.889$50
Banco Totta & Açores.......................................... ...................................4.998.017$00
Banco Português do Atlântico..............................
................................10.210.881$50
Crédito Predial Português.................................... .................................16.508.467$00
Banco Comercial Português................................. ...................................1.865.313$50
Banco Pinto & Sottomayor................................... ...................................1.475.024$00
Banco Nacional de Crédito Imobiliário.................. ................................40.577.202$00
Depositado em instituições de Crédito................. ...............................114.106.888$00
Em cofre............................................................... ..........................................................
....................Numerário........................................ ......................................135.207$00
....................Cheques...........................................
.................................3.371.183$00
Total de disponibilidades....................................
...............................117.979.278$50
Documentos.......................................................... ...................................5.619.065$50
Total.....................................................................
..............................123.598.344$00
Operações Orçamentais......................................
................................31.116.714$00
Operações de Tesouraria.....................................
...............................86.862.564$50
ACTA N.º 14/2001: Depois de lida e achada conforme , foi aprovada a acta n.º
14/2001 da reunião extraordinária do dia 26.03.2001, com os votos favoráveis dos
membros do executivo presentes na referida reunião: senhor presidente da Câmara e
senhores vereadores João Carlos Duarte e Luis Duarte. --------------------------------------ACTA N.º 36/2001: Depois de lida e achada conforme, foi aprovada a acta n.º
36/2001 da reunião extraordinária do dia 20.08.2001, com os votos favoráveis dos
membros do executivo presentes na referida reunião: senhor presidente da Câmara e
vereador João Carlos Duarte. ------------------------------------------------------------------------ACTA N.º 49/2001: Depois de lida e introduzidas pequenas correcções, foi
deliberado por unanimidade aprovar a acta n.º 49/2001 da reunião ordinária do dia
12.11.2001.
PAGAMENTOS:
Foi
tomado conhecimento da relação dos pagamentos
efectuados durante o período de 2001.11.12 e 2001.11.16 no montante de
7.583.216$00. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2070.

2071.

2072.

2073.

2074.
2075.
2076.

ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: Pelas 17.00 horas iniciou-se o período com a
duração máxima de 60 minutos para tratamento de assuntos de interesse geral para a
autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:-----------------------------------------------------CONGRESSO A PRESENÇA ROMANA NA REGIÃO OESTE: Relembrou os
membros do executivo do congresso em epígrafe, organizado pelo Museu Municipal
de Bombarral, que decorrerá no auditório municipal nos dias 23, 24 e 25 de Novembro.
Convidou igualmente os membros do executivo para a inauguração no dia 23.11.2001
pelas 18.00 horas, da exposição no âmbito deste congresso com o espólio doado a
esta autarquia pelo Dr. Mário Castro Hipólito e sobre o tema tesouros romanos e
bibliografia sobre arqueologia romana.-------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO NA AV. EVARISTO JUDICIBUS: Informou o executivo de que o
senhor arquitecto se deslocou ao local da construção tendo constatado que a mesma
está a ser construída em desacordo com a implantação aprovada, com um recuo de
0,40 cm. Quanto ao cumprimento do R.G.E.U. o projecto cumpre integralmente aquela
regulamentação. -----------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO PÚBLICA: Informou que algumas das questões apresentadas na última
reunião pública já estão corrigidas nomeadamente em São Mamede a questão da
criação da rampa junto a casa de deficiente, bem como a questão da retirada das
águas pluviais que segundo informação nas últimas chuvas entraram em habitação.
No que toca ao depósito de lixos na estrada da Boavista já foi feita consulta para
abertura de vala, valeta e colocação de rede. ----------------------------------------------------VIII FESTIVAL DE MUSICA: Congratulou-se com a actuação do Coro do Teatro
Nacional de São Carlos no passado dia 03.11.2001, no âmbito do VIII Festival de
Musica de Bombarral, que permitiu aos bombarralenses usufruírem de momentos de
elevada interpretação. Esta congratulação é não só para a actuação do coro mas
também para a jovem bombarralense Ana Cosme que integra o mesmo e que tem
demonstrado uma formação elevada aquele nível e que permite pensar que os eu
futuro será auspicioso. ---------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO OESTE: Informou o executivo do
teor de uma reunião do Conselho de Administração da A.M.O. de que irá distribuir
cópia de alguns documentos recebidos. -----------------------------------------------------------REDE COMPLEMENTAR DE SANEAMENTO DE A-DOS-RUIVOS: Informou o
executivo de que vai abrir concurso para execução da obra em epígrafe. ----------------DO SENHOR VEREADOR AMILCAR SANTOS: ----------------------------------------------PLANO DE PORMENOR DO VALE DA VÁRZEA: “Senhor presidente e membros do
executivo é com alguma apreensão que constato o facto, depois de há mais de um
mês e também por na última reunião em que estiveram presentes os vendedores e o
comprador, terem persistido dúvidas e falta de consenso entre a maioria do executivo,
no que respeitava no método e desenvolvimento legal, para o Plano de Pormenor da
zona denominada Vale da Várzea. Por estas e eventualmente outras circunstâncias
que desconheço como membro do executivo quero reiterar o propósito e enunciar que
o Decreto-lei n.º 164/2001 de 23.05.2001, no capítulo I artigo 4.º ordenamento do
território e gestão urbanística, no seu n.º 1 refere que: compete ao Estado e às demais
pessoas colectivas de direito público, em especial às autarquias locais assegurar que
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2077.

2078.

2079.

2080.

os objectivos da prevenção de acidentes graves e da limitação das respectivas
consequências são acautelados no planeamento e gestão da utilização dos solos, bem
como no desenvolvimento de outras políticas com incidência territorial. Acabei de citar
o n.º 1 do referido artigo 4.º, sendo que o n.º 2, 3, 4 e 5, são de importância vital,
quanto às regras e procedimentos a serem legalmente cumpridos na gestão
urbanística que confine ou na imediação de oficinas e fábricas de pirotecnia. Sendo
que este processo e contornos que o mesmo teve até determinada altura, indicia e fica
subjacente que os procedimentos legais não foram até aquela reunião relatados nem
observadas as regras que a lei impõe. Nesta medida declaro não estar vinculado a
qualquer processo de intenções ou medidas, que porventura se queira (através da
leitura de actas) ou se venha a instruir para aquela área.” ------------------------------------E.T.A. DO PÓ: “Também quero deixar registado declarando não me encontrar
vinculado por votação ou outro método nas questões de prorrogação do prazo e
processos a estes relacionados e também no que concerne a trabalhos a mais ou a
menos na empreitada da Estação de Tratamento de Águas do Pó. Em devido tempo
conforme consta nas actas, solicitei e requeri informações sobre a demora na
conclusão daquela empreitada, assim como me insurgi quanto à forma processual
administrativa daquela empreitada.” ----------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÕES DE DESPESA: “Não menos importante são os factos relacionados
com as autorizações de despesa e pagamento, efectuados pelo senhor presidente, em
rubricas não cabimentadas e no desvio de verbas entre aquelas, em devido tempo
requeri ao próprio como se encontra transcrito nas actas informações sobre aqueles
procedimentos, não tendo obtido qualquer esclarecimento. Assim os procedimentos do
senhor presidente em relação aquelas matérias são de sua exclusiva vontade e
responsabilidade.” ---------------------------------------------------------------------------------------PERGUNTAS: “Senhor presidente quais foram as medidas entretanto tomadas em
relação às beneficiações que aqui foram requeridas pelo público em relação às
escolas, Delgada, Pó, Barrocalvo, já se encontram realizadas? Estão em fase de
conclusão? Ou ainda não foram iniciadas! Em relação às passagens de nível da
Baleeira e do Camarão tem alguma informação relevante que justifique que as
mesmas ainda não foram automatizadas? Em relação às drenagens e condutas para
definitivamente resolverem as mártires populações de São Mamede. Que medidas é
que foram tomadas, qual o estado das diligências que encetou, está para breve a
resolução dos problemas. Senhor presidente requeiro à data informação dos trabalhos
a mais realizados nas empreitadas da Câmara Municipal em curso assim como
também lhe requeiro à data informação sobre as obras e adjudicações feitas através
de consulta directa, que ocorreram neste ano cuja informação deve descrever as
empresas consultadas e aquelas a quem foram adjudicadas e respectivo valor. Os
presentes requerimentos são solicitados a 19.11.2001.” --------------------------------------REPARO: “Só um pequeno reparo senhor presidente: referiu o senhor que se
congratulava com a actuação do Coro do Teatro Nacional de São Carlos neste fim de
semana. Como é óbvio é digno de registo e também de elevada consideração para os
que o promoveram. No entanto senhor presidente esqueceu-se ou não quis relatar o
sucesso ou outra coisa do magusto que os senhores promoveram em nome da
Câmara e que se realizou no outro fim de semana no hall deste edifício, pergunto-lhe
se foi por esquecimento ou pelo insucesso.”-------------------------------------------------------
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2082.

DO SENHOR VEREADOR LUIS DUARTE: -----------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRA RELATIVO A PROTOCOLO PARA EQUIPA DE
CICLISMO PROFISSIONAL – LA PECOL: “O meu voto contra prende-se única e
exclusivamente com a definição de prioridades de investimento municipal, no contexto
da situação financeira do município. Não posso de forma alguma aceitar que o
município despenda do seu orçamento 48 mil contos, podendo ir aos 72 mil contos,
para se implementar uma equipa de ciclismo profissional, quando nem sequer temos
um estádio municipal e campos de apoio de forma a podermos implementar e apoiar
verdadeiros projectos desportivos para o concelho. Vamos à realidade: 1. A Câmara
Municipal neste momento terá uma dívida que rondará o milhão e quinhentos mil
contos, situação com tendência para se agravar; 2. Ás associações / colectividades do
concelho, a divida andará nos 27 / 28 mil contos; 3. As escolas do concelho só ainda
receberam o primeiro semestre de 2001, para expediente, limpeza e higiene; 4. Os
bombeiros voluntários têm em atraso os recebimentos por conta do protocolo assinado
e as mensalidades fixas; 5. As Juntas de Freguesia têm em atraso as verbas
aprovadas e tão necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho nos caminhos rurais.
São alguns milhares de contos para receber. Aos fornecedores e empresários que
trabalham e fornecem a Câmara Municipal, a dívida rondará os 500 mil contos. Já há
fornecedores a exigirem o pagamento de juros de mora (situação inédita na Câmara).
Toda esta situação acontece por falta de liquidez financeira para corresponder aos
compromissos assumidos. Não tenho a menor dúvida que esta aprovação só acontece
por estarmos em período eleitoral. Pelo que me toca não poria em dúvida a aprovação
do protocolo se já tivéssemos toda a juventude do concelho a praticar desporto. Por
fim há que estar sempre presente que para não deixarmos fugir as verbas disponíveis
no novo Quadro Comunitário, precisamos de assegurar no nosso orçamento nos
próximos 2 / 3 anos de 480 mil contos, isto só para as obras previstas no programa
operacional, ora há outros investimentos a fazer o que eleva para 700 mil contos as
verbas próprias. Há prioridades que têm de ser cumpridas imediatamente na área
desportiva. 1. Construção de um campo relvado na zona desportiva na vila do
Bombarral; 2. Construção de campos de apoio, para desenvolvimento do futebol
juvenil; 3. Acabar e construir de novo onde não haja, polidesportivos, com piso
sintético nas freguesias (1.ª fase – 1 por freguesia).”-------------------------------------------POLO TECNOLOGICO DO OESTE: “Venho mais uma vez referenciar esta matéria
porque no âmbito do P.E.D.R.O. que serviu de suporte às verbas disponíveis para
investimentos estruturantes no Oeste. Depreendia-se que este pólo tecnológico seja
disputado entre o Bombarral e o Cadaval. Também é inegável que do ponto de vista
de localização e acessibilidades o Bombarral é o concelho mais atractivo. Infelizmente
apercebi-me que a Câmara Municipal do Cadaval cumpriu o seu dever, situação que
infelizmente não posso dizer do presidente da Câmara Municipal de Bombarral. Os
investimentos eram de tal maneira estruturantes que é inadmissível da parte do
presidente da Câmara não tenha sido dado um passo sequer para ficar no Bombarral
e temos terrenos disponíveis e aprovados em P.D.M. para uma área de actividades
económicas. Ouvi a presidente da Câmara Municipal do Cadaval anunciar que tinha
saído um relatório no âmbito da A.M.O. relativo a esta matéria de que até hoje não tive
conhecimento. Fico apreensivo como é que uma situação tão importante para o nosso
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2083.
2084.
2085.

2086.

2087.

futuro nem sequer é minimamente tratada. Como é que o futuro de um concelho é
tratado desta forma? É inadmissível. Queria cópia do relatório, caso esteja cá.”--------ESCOLAS: Solicitou informação sobre o ponto de situação das obras nas escolas de
Barrocalvo e Columbeira. ------------------------------------------------------------------------------RESIOESTE: “Sei que o aterro foi inaugurado. A Câmara Municipal é sócia e só tenho
informações porque existiu polémica porque o presidente da Câmara que nos
representa na A.M.O. não dá o mínimo de informação.”---------------------------------------VIII FESTIVAL DE MUSICA DE BOMBARRAL: “Congratulo-me pela sua realização.
Assistimos a um Festival de qualidade que terminou da melhor forma com o concerto
do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Enquanto vereador agradeço o empenho
da munícipe Ana Cosme, uma grande profissional da área do canto, pela forma como
se envolveu contribuindo para a existência do Festival. Esta edição prova que o
Bombarral tem espaço para este Festival.” -------------------------------------------------------ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: Pelas 18.00 horas encerrou-se o período com
a duração máxima de 60 minutos para tratamento de assuntos de interesse geral para
a autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENDIMENTO DO PÚBLICO

JOÃO FRANCISCO FERREIRA DUARTE: Presente o senhor João Francisco Ferreira
Duarte, solicitou informação sobre um cartaz publicitário colocado numa rotunda no
mesmo sitio onde lhe havia sido recusada idêntica autorização a si. Solicitou ainda
informações sobre esgotos junto á Portela construídos no tempo do senhor Carlos
Serafim mas que nunca funcionaram e sensibilizou o executivo para ser arranjado o
caminho de acesso à ECOFRUTAS. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara disse já ter tomado providências para saber
qual a força política que colocou o referido placar em violação do regulamento
municipal. Vai procurar solucionar o problema dos esgotos da Portela. Quanto ao
viaduto de acesso EDCOFRUTAS – E.N.8 uma vez que o I.E.P. e o concessionário
não fizeram a passagem superior sobre o I.C.1 vai retomar a responsabilização dos
mesmos para serem feitos os acessos. No seguimento de uma questão colocada pelo
senhor vereador Amilcar Santos que pretendia saber o ponto de situação do referido
viaduto o senhor presidente da Câmara informou que vai enviar cópia de todo o
processo ao senhor vereador Amilcar Santos na próxima sexta-feira, incluindo a
moção aprovada pela Câmara Municipal e a resposta ao inquérito público desta
empreitada.------------------------------------------------------------------------------------------------ANTÓNIO JÚLIO LOURENÇO: Presente o senhor António Júlio Lourenço,
acompanhado de um familiar, solicitou informações sobre o teor do ofício 156/99/01
que lhe foi remetido para alteração da localização da implantação de moradia
unifamiliar comforme deliberação da Câmara de 26.03.2001 a propósito dos projectos
de especialidades para construção de moradia no Salgueiro em que o senhor
presidente da Câmara refere a necessidade de correcção da implantação da mesma.
Quer saber porque é que havia inicialmente 170 m2 de área urbanizável e agora
existem 400 m2 de área urbanizável. Disse que vai iniciar a obra mesmo sem licença e
o presidente da Câmara que depois passe por lá. --------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara informou que o citado ofício foi enviado
juntamente com o parecer dos serviços técnicos e o seu despacho, que leu
seguidamente. Relativamente ao projecto de arquitectura entregue pela senhora D.
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2088.

2089.

2090.

2091.

Cristiana Lourenço Gomes, apesar da implantação se encontrar em R.E.N. o projecto
foi aprovado conforme deliberação de 26.03.2001 e de acordo com as condicionantes
exaradas no parecer da senhora arquitecta municipal (folha 141). O que foi aprovado
foi a construção da moradia com a deslocação para o espaço urbanizável, como as
especialidades são apresentadas na localização inicialmente pedida (em R.E.N.), o
que é pedido no ofício é que corrija a implantação de acordo com a deliberação. ----------------O senhor vereador José Vítor Silva solicitou ao munícipe cópia da decisão do
tribunal da anulação da aprovação do projecto.--------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BOM VENTO E CASAL DO
FRADE: Presente o vice-presidente da associação em epígrafe chamou a atenção de
que 4 ou 5 largos privados foram alcatroados no Bom Vento (2 na estrada do Vale
Primeiro, em frente da casa de Fernando Pacheco, no largo de José Mendes, em
frente do portão de José Sousa e onde mora o carpinteiro municipal) e serventias que
servem 15 pessoas ficaram por alcatroar. Também ainda não foi alcatroada a estrada
que serve o Casal do Frade. Solicitou que sejam feitos aquedutos e alertou para os
problemas causados pela inexistência de passadeiras de peões que já motivaram que
esta semana tivesse sido atropelada uma criança. Solicitou ainda a construção de um
parque infantil nesta povoação. --------------------------------------------------------------------------------Depois de questionado pelo senhor vereador Luis Duarte, o senhor presidente
da Câmara disse não considerar privados os largos que foram alcatroados. Os
alcatroamentos de serventias não efectuados deveram-se ao facto do piso não estar
preparado, tendo o senhor vereador Manuel Quintino solicitado informação urgente
sobre esta matéria visto este presidente não ter considerado pública a serventia que
atravessa a propriedade da D. Cristiana Lourenço que deu origem ao conhecido
imbróglio e agora vem considerar públicos largos que os residentes do Bom Vento
consideram privados. -----------------------------------------------------------------------------------DUARTE FERREIRA: Presente o senhor Duarte Ferreira, solicitou uma solução para
um pedido de informação prévia para construção na Eira da Pedra que entregou há
ano e meio. Solicitou informações sobre o processo de habitação social e manifestou a
sua mágoa pela quebra de protagonismo do Bombarral a nível nacional.---------------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que todos os pedidos estão juntos
no processo de revisão do P.D.M.. Relativamente há habitação social todos os
elementos foram enviados ao I.N.H. para aprovação. ------------------------------------------ISABEL ELVAS: Presente a senhora D. Isabel Elvas, lamentou a forma como se
procedeu a alcatroamentos no Bom Vento, faltando nomeadamente a Travessa das
Flores. Solicitou também que seja solucionada a situação do escoamento de águas na
base de um caixote do lixo em frente de sua casa. -------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara tomou devida nota dos pedidos formulados. -COMISSÂO PRÓ CONSTRUÇÃO DA CAPELA DA DELGADA: Presente o senhor
João Manuel Cordeiro Alves em representação da comissão em epígrafe, solicitou o
pagamento do subsídio atribuído à mesma e chamou a atenção para a situação do
muro no final do aqueduto do Rio da Pontinha na Delgada. --------------------------------------------O senhor presidente da Câmara informou que o subsídio só ainda não foi pago
devido às dificuldades financeiras da autarquia. -------------------------------------------------PROLONGAMENTO DA REUNIÃO: Pelas 22.00 horas foi deliberado por maioria com
os votos dos senhores vereadores Luis Duarte, João Hipólito, Manuel Quintino e
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2092.

2093.

2094.

2095.

Amilcar Santos prolongar a reunião até ao final do atendimento do público. O senhor
presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte e José Vítor
Silva votaram pelo prolongamento da reunião pelo período máximo regimentalmente
previsto de 1 hora.---------------------------------------------------------------------------------------JORGE MANUEL PEREIRA ASSUNÇÂO: Presente o senhor Jorge Manuel Pereira
Assunção reclamou contra os fumos tóxicos provenientes do novo fumeiro que terá
sido construído pelo seu vizinho na Rua Moinho do Corvo, bem como contra o facto de
ainda não ter encerrado o estabelecimento de florista que o mesmo ali possui.-------------------O senhor presidente da Câmara respondeu que vai procurar que os serviços
analisem a situação. ------------------------------------------------------------------------------------MARIA MARGARIDA: Presente a senhora D. Maria Margarida, residente no lugar de
São Mamede, solicitou que a deixem terminar a construção de um armazém para a
sua actividade de construção de churrasqueiras reclamando pelo facto da mesma ter
sido embargada por se encontrar em leito de cheia. -----------------------------------------------------Foi decidido que o processo venha à próxima reunião a fim de ser analisado
pelo executivo e se encontrar uma solução o mais legal possível. --------------------------VIAPETRO: Presente o representante da firma VIAPETRO veio mais uma vez solicitar
informação sobre a solução do seu problema. Neste momento a ameaça sobre a sua
empresa é real e pode estar em causa todo o projecto. -------------------------------------------------Foi decidido reunir com os representantes da empresa Belmiro Marques
(Herdeiros) na próxima quinta-feira.-----------------------------------------------------------------LUIS FILIPE FERREIRA GOMES: Presente o senhor Luis Filipe Ferreira Gomes,
solicitou informação sobre se já foi mandado medir a sua propriedade. Solicitou
também a limpeza de valetas no Casal Cigano. -----------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara reconheceu não ter ainda mandado medir o
referido terreno, lamentando o facto. ----------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

2096.
OBRAS PARTICULARES:------------------------------------------------------------------------------2096.01 INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS E COMÉRCIO NÃO
ESPECIALIZADO – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º
145/2001/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Maria da Graça
Martins Luis Santos, datado de 2001.08.31, foi deliberado por unanimidade aprovar o
projecto de arquitectura para instalação de estabelecimento de bebidas e comércio
não especializado sito no lugar do Sobral do Parelhão, freguesia de Carvalhal. --------2096.02 CONSTRUÇÃO DE MORADIA – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 176/2001/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora D. Maria
Lucília Emidio Barardo Silva Tuna, datado de 2001.11.05, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar
sita no Casal da Clarigueira, freguesia de Carvalhal, condicionado ao cumprimento do
parecer constante da folha 35 do processo. ------------------------------------------------------2096.03 ALTERAÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 179/2001/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Maria Madalena Martins Agostinho, datado de
2001.10.16, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para
alteração à construção de habitação sita no Rossio do Carvalhal, freguesia de
Carvalhal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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2096.04 CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXOS E MURO – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 151/2001/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma Viver & Lazer, Construções, Lda, datado de 2001.11.06, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de
moradia, nexos e muro sitos no lote 8 do loteamento de Viver & Lazer, lugar e
freguesia de Vale Covo.--------------------------------------------------------------------------------2096.05 CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXOS E MURO – PROJECTO DE
ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 152/2001/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma Viver & Lazer, Construções, Lda, datado de 2001.11.06, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de
moradia, anexos e muro sitos no lote 7 do loteamento de Viver & Lazer, lugar e
freguesia de Vale Covo.--------------------------------------------------------------------------------2096.06 CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA ELECTRICIDADE – LICENÇA DE
CONSTRUÇÃO: Presente o processo n.º 75/2001/01, iniciado a requerimento
apresentado pela firma TERRAOESTE – Máquinas e Terraplanagens, Lda, a solicitar
licença para construção de cabine para electricidade sito no lugar de Gamelas,
freguesia de Vale Covo foi o mesmo retirado pelo senhor presidente da Câmara.------2096.07 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o
processo n.º 3/2001/03, iniciado a requerimento apresentado pela Sociedade de
Agricultura de Grupo da Quinta Nova de São Lourenço, datado de 2001.04.20, foi
deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para operação de
loteamento sito no lugar da Delgada, freguesia de Roliça, condicionado ao
cumprimento do parecer técnico constante da folha 82 e 83 do processo.----------------2096.08 AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE PRÈDIO: Apreciado o processo n.º
123/2001/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Délio António Moreira
Feliciano e outro, datado de 2001.07.05, foi deliberado por unanimidade conceder
autorização para demolição de prédio sito na Rua Veríssimo Duarte, vila e freguesia
de Bombarral.---------------------------------------------------------------------------------------------2096.09 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: Devido ao adiantado da hora foi marcada uma
reunião extraordinária para o próximo dia 22.11.2001, pelas 10.30 horas, para
discussão dos seguintes assuntos da ordem do dia, bem como para serem recebidos
representantes da firma Belmiro Marques (Herdeiros): ----------------------------------------2097.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 4:---------------------------------------------------------------2098.
ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO: Foi presente a seguinte proposta do
senhor presidente da Câmara: “No cumprimento e em realização do Plano de
Actividades para o corrente ano e de acordo com alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro proponho que a Câmara Municipal de Bombarral
delibere alienar em hasta pública, o seguinte prédio: omisso na matriz, e participada a
sua inscrição pelo modelo 129 entregue na Repartição de Finanças de Bombarral em
23.03.2001, com área total de 3.950 m2, sito junto à Rotunda da Caniceira,
confrontando de Norte, nascente e poente com estrada e sul com Ofélia Alves MilHomens e outros e nas seguintes condições: 1 - Com o valor base de licitação de
39.500.000$00 (10.000$00/m2); 2 - Com o valor mínimo de cada lance – 100.000$00;
3 – Que, na parcela de terreno de terreno em causa é permitido instalar um posto
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2099.

2100.

2101.

2102.
2103.

2104.

2105.

abastecedor de combustíveis, compreendendo a venda de combustíveis líquidos,
de ar, água para
abastecimento de viaturas, comercialização de peças de
desempanagem e de acessórios, de jornais,
revistas, tabacaria, cafetaria e
artesanato. 4 – Que fica a cargo da firma adjudicatária todos os encargos com a
preparação do terreno, com estudos, projectos, e construção, fornecimento e
montagem do complexo necessário à função de abastecimento de combustíveis e às
actividades acessórias consentidas e à respectiva inserção nos sistemas viários
confinantes, assim como os encargos relacionados com a ligação de água, esgotos
e electricidade. 5 – Que, a firma adjudicatária, na elaboração dos estudos e projectos
fica obrigada a cumprir a legislação vigente e a respeitar os índices de
ocupação regulamentares. Fazendo parte do Plano de Actividades para o presente
ano algumas obras de investimento cujo esforço financeiro pertence integralmente ao
município, o produto desta alienação destina-se a cobrir responsabilidades
decorrentes do plano de actividades para o corrente ano de 2001.”------------------------MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO: Presente o ofício n.º 4785, datado de
2001.11.09 do Governo Civil de Leiria a solicitar a emissão de parecer nos termos do
n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, para a renovação da máquina
eléctrica de diversão n.º 48/94 e 293/94 no café de Isménia Jacinto Ferreira, sito na
Rua Salvador Carvalho dos Santos, vila e freguesia de Bombarral. ------------------------LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA: Presente a informação n.º 40/2001, com
vista à libertação da garantia bancária n.º FM-115895 no montante de 182.000$00 em
nome da firma ECOSERVIÇOS respeitante ao estudo da forma de gestão das infraestruturas de saneamento básico concelhias. ----------------------------------------------------PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO: Presente a informação n.º 41/2001, relativa ao
requerimento da senhora D. Emilia de Jesus Martins em que solicita autorização para
a prorrogação do pagamento da sua dívida de água no montante de 6.966$00,
enquanto não estiver resolvido um assunto de partilhas que tem a decorrer. ------------ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS DO PÓ E BOMBARRAL: Anular o concurso aberto para
execução das escolas supra mencionadas e abrir dois concursos para a execução de
cada escola em separado.-----------------------------------------------------------------------------AUTO DE VISTORIA: Presente o auto de vistoria efectuada pelos peritos a um edifício
sito no Sobral do Parelhão, freguesia de Carvalhal, concluindo que deverá ser
notificado o senhor Joaquim de Jesus da Silva para no prazo de 15 dias limpar o local
das espécies invasoras dado o perigo que apresenta para a saúde de pública.----------

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS: Foi tomado conhecimento do parecer da
C.C.R.L.V.T. que em relação à acta n.º 14/2001, de 26.03.2001, considera que
embora a reunião não tenha sido legalmente convocada deverá ser lavrada acta que
será aprovada pelos membros presentes na reunião em causa. Em relação à acta n.º
36/2001, da reunião de 20.08.2001, reprovada pelo executivo considera não ser
legitimo que os membros que não estiveram presentes na reunião votem pela sua
reprovação por não poderem confirmar ou negar os factos ocorridos. ---------------------PONTO DE SITUAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS: Foi tomado
conhecimento de fax da Associação de Municípios do Oeste sobre o assunto em
epígrafe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Pelas 22.50 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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