MUNICIPIO DE POMBAL

T;ii",x,r
ACtA dA REUNIÃO ORDINÁRJA DE CÂMARA, N' OOZZICMPIO4, dE 17.09.2004
Aos dezassete dias do mês de Setembro de dois mil e quatro, nesta Cidade de Pombal, no Salão Nobre do
Edificio dos Paços do Município, pelas dezassete horas, teve lugar a reunião ordinária de Câmara, estando
presentes, o Senhor Presidente da Câmara Eng.' Narciso Ferreira Mota, o Senhor Vereador da Educação e do
Desporto, Dr. Femando Manuel Pinto Parreira, o Senhor Vereador, Eng.' Alfredo Neves Gonçalves, o Senhor
Vereador, Dr. Pedro Matos Martins, o Seúor Vereador da Juventude, Turismo e Ambiente, Dr. Michàel da
Mota António, o Seúor Vereador Dr. Jorge Manuel Gonçalves da Silva, comigo Agostiúo António Gonçalves
Lopes, Director do Departamento de Administração Geral, que secretariei.

FALTAS DOS ELEMENTOS CONVOCADOS
A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar justificada a falta da Seúora Vereadora Dr." Maria de Lurdes
Ferreira da Silva Fariúa.
De seguida entrou-se na discussão e votação dos seguintes pontos da ordem do dia, relativamente aos quais
abaixo se dá por reproduzido o teor das deliberações.
Ponto l-Resumo Diáúo de Tesouraria.

A Câmara tomou conhecimento do seguinte Resumo Diário da Tesouraria relativo
Setembro, corrente:

.
.
.

ao dia dezasseis de

Em documentos, que apresenta um saldo de quatrocentos e catorze euros e cinquenta e cinco cêntimos;
Da conla do Município, que apresenta um saldo de um milhão trezentos e noventa e três mil trezentos
vinte e um euros e dezoito cêntimos; e
Da conta de Operações de Tesouraúa, que apresenta um saldo de setecentos e dezanove mil seiscentos

e
e

cinquenta e três euros e nove cêntimos.

Ponto 2-Psgamentos efectuados.

O Senhor Presidente informou a Câmara que entre os dias três
foram feitos

e dezasseis de Setembro , corrente, inclusivé,

:

. Pagamentos/Operações Orçamentais no valor de€ 198.917,64 (cento e noventa e oito mil novecentos e
dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos); e
. Pagamentos/Operações de Tesouraria no valor de € 85.872,78 (oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e
dois euros e setenta e oito cêntimos)

A Câmara íicou inteirada.
Polto 3-Comunicaçâo de rctos praticedos no uso

de

delegaçâo e subdelegação de competências.

A Câmara foi informada pelo Senhor Presidente de que entre três e dezasseis de Setembro, corrente, inclusive,
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foram praticados actos de acordo com as relações que se anexam e dão como reproduzidas, respeitantes

.
.

a:

Vinte seis licenças de obras particulares; e
Um horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

A Câmara Íicou inteirada.
Ponto 4-Obras Particulares/Arquitecturas:

Ponlo 4.1- Jorge Manuel Mendes Gameiro

Foi

presente à reunião o processo de obras n." 125/00/03/00, em nome de Jorge Manuel Mendes Gameiro,
residente no lugar de Pisão, Freguesia de Santiago de Litém, Concelho de Pombal, em que solicita aprovação do
projecto de arquitectura respeitante à legalização de alterações numa moradia, no referido lugar.

A

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitecturâ, de harmonia com a
informação da Divisão de Obras.
Ponto 4.2- Olívio Pedrosa Maryues

Foi presente à reunião o processo de obras n.o 146ll01/03.00, em nome de Olívio Pedrosa Marques, residente
no lugar de Seixo, Freguesia da Guia, Concelho de Pombal, em que solicita a aprovação do projecto de
arquitectura respeitante à alteração e ampliação de um imóvel destinado a comércio, na sede da referida
Freguesia.

A

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, de harmonia com a
informação da Divisão de Obras.
Ponto 4.3- Capri 2001 - Pizaria, Ld."

Foi presente à reunião o processo de obras n.o 2042/88115.00, em nome de Capri 2004 Pizaria, Ld.", residente
nesta Cidade, em que solicita a aprovação do projecto de arquitectura respeitante à instalação de um restaurante
e pizari.a, na Urbanização Alberto Santiago, Lote 5, em Pombal.

A

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
informação da Divisão de Obras.

o projecto de arquitectura, de harmoniâ com

a

Nesta altura, deu entrada na sala o Senhor Vereador, Eng.' Alfredo Neves Gonçalves.

Ponto 4.4- Francisco Guedes de Martel Patricio

Foi presente à reunião o processo de obras n.o

552104103.00, em nome de Francisco Guedes de Martel Patrício,
residente em Lisboa, em que solicita a aprovação do projecto de arquitectura respeitante à alteração e ampliação
de um 'barracão agrícola para adaptação a hotelaria, na Quinta de Flandes, Freguesia e Concelho de Pombal.
Junto encontra-se uma informação da Divisão de Obras Particulares, que a seguir se transcreve:
'Sugere-se o indeferimento do pedido com os seguintes fundamentos:
De facto:

I De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo, a edificação proposta insere-se em Reserva
Ecológica Nacional e a pretensão colide com o disposto no n.o I do artigo 4.'do Decreto Lei n.'
93/90 de 19 de Março ("Nas áreas incluídas na REN são proibidas as acçõcs de iniciativa pública ou
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privada que se traduzem em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edificios,

.)

De direito:
Com base na alínea
177

/2001 de 4106.'

a) do n.'

I

do art.' 24.' do Decreto Lei 555/99 de 16/12 alterado pelo Decreto Lei

A Câmara deliberou, por unanimidade, notiíicar o requerente da intençilo de indeferimento
lhe o prazo de dez dias para dizer, por escrito, o que se lhe oferecer.
Ponto 5-Obras Particulares/Licenças

e conceder-

:

Ponto 5.1- Maria Femanda da Conceição Almeida

Foi

presente à reunião o processo de obras n.o 2016102103.00, em nome de Maria Femanda Conceição
Almeida, residente no lugar de Lameirinha, Freguesia de Santiago de Litém, Concelho de Pombal, em que
solicita licença para proceder à alteração e ampliação de uma moradia, no referido lugar.
Junto encontram-se a seguinte informação da Divisão de Obras particulares:
"o projecto de arquirecrura reúne condições de ser aprovado. condicionalismos/fundameníos;
O projeclo insere-se em Espaço Urbano e cumpre com as normas e regulamenlos em vigor.

Fundameníos:

De acordo com o definido na alínea e) do n.'' 2 do artigo 28." do regulamento municipal de urbanização e
eltficaCã2 y vigor, a ampliaçdo proposla nõo cumpre com o afastamento mínimo de ím em relação ao eixo
da via pública.
Tgndo
9m consideração que a ampliação propostafoi anteriormente aprovada, que o mesma se insere dentro
do aglomerado urbano, se enconlra no olinhamento da construção existeire e que não implica um
agrqvamento dos afaslamenlos exislentes, poderá a Cámara Municipal de Pombal aprovar o aíàsramento
proposto de acordo com o disposto na alínea do n.. 3 do artigo 27." d; RMEU.
A Câmara deliberou, por unanimidâde, aprovar os afastamentos propostos, com base no n.. 3 do âÉ..
27.' do RMEU.
Ponto 5.2- Ulisses Manuel de Oliveira Cordeiro

Foi

à reunião o processo de obras n.o 1689/03/03.00, em nome de Ulisses Manuel Oliveira Cordeiro,
.presente
residente no lugar de Banos da
faz, f_reeuesi.a de Almagreira, concelho de Pombal, em que solicita licença para
proceder à construção de um imóvel
destinado a oficina, em serradinho de cim4 do referido lugar.

A câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de harmonia com a informaçâã d" Dirirão d"
Obras Particulares.

Ponto 5.3- Construções Manuel & Lino, Ld.,

Foi presente à reulião o processo de obras n.o l3 l5103/03.00, em nome de Construções Manuel & Lino, Ld.",
com sede em Vale da Cruz, fieguesia de Camide, deste Concelho, em que solicita licença para proceder
à

alteração e legalização de um imóvel destinado a armazém, no referido lugar.

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de harmonia com a informação da Divisão de
Obras Particulares, bem como aprovar as taxas deyidas pela emissão do alvará de licença, no montante
de € 759,48 (setecentos e cinquenta ê nove euros e quarenla e oito cêntimos).
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Ponlo 5.4- Ericsson Telecomunicações, Ld.'

Foi presente à reunião o processo de obras n.o 349/04/03.00, em nome de Ericsson Telecomunicações, Ld.',
com sede em Paço de Arcos, em que solicita licença para proceder à instalação de uma estação de
radiocomunicações e respectivos acessórios, no lugar de Casal, freguesia de Mata Mourisca.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de harmonia com a informação da Divisão de
Obrâs Pârticulares, bem como aprovar as taxas devidas pela emissão do alvará de licença, no montante
de € 8.429,98(oito mil quatrocentos e vinte e nove euros ê noventa e oito cêntimos).
Ponto 5.5- Mendes & Santana, Construções, Ld.'

presente à reunião o processo de obras n.o 70103103.00, em nome de Mendes & Santana, Construções,
Ld.", com sede no lugar de Bemardos, freguesia da Redinha, deste Concelho, em que solicita licença para
proceder à construção de um imóvel destinado a armazém, no referido lugar.
A Câmara deüberou, por unanimidade, deferir o pedido, de harmonia com a informação da Divisão de
Obrâs Pâúiculares, bem como aprovar as taxas devidas pela emissão do alvará de licença, no montante
de € 481,99 (quâtrocentos e oitenta e um euros e noventa e nove cêntimos).

Foi

Ponto 6-Execução de obras sem licença:
Ponto 6.l- Isabel Margarida Coelho Costa Feliciano

Foi

presente à reunião um requerimento em nome de Isabel Margarida Coelho Costa Feliciano, residente no
Lote 3 da Urbanização Alberto Santiago, nesta Cidade, em que participa que pretende efectuar obras no prédio
sito no referido lote, que constam de pinnrra exterior e limpeza do telhado, ao abrigo da alínea a) do n.' I do
art.'6.'do Decreto-Lei n.'555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.' 177101, de
4 de Junho, bem como ocupação da via publica com andaimes, numa área de 5l m2.
A Câmara, por considerâr não haver inconveniente na realização das obras pretendidas, deliberou, por
unanimidade, conceder a licença para ocupâção da via pública, de harmonia com a informação
constânte do processo.

lzi;.^1,1;,

:;.:'"^^''

do

Marquês

-

Gestão

de

Foi presente à reunião um requerimento em nome de Condomínios do Marquês, Ld.", com sede nesta Cidade,
em que participa que pretende efectuar obras no prédio sito na Rua de Ansião, n.o 7, em Pombal, que constam
de conservação e pintura das fachadas, ao abrigo da alínea a) do n.' I do art.'6.'do Decreto-Lei n'555/99, de
16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n." 177/01, de 4 de Junho, bem como ocupação da
via publica com andaimes, numa área de 108 m2.

A Câmara, por considerar não haver inconveniente na realização das obras pretendidas, deliberou, por
unanimidade, conceder a licença para ocupação da via pública, de harmonia com a informação
constante do processo.
Ponto 7-Pedidos de demolição de prédios em ruínas:

Ponlo

Foi

presente

7.

l-

José Augusto

Yieird

à reunião um requerimento em nome de José Augusto Vieira, residente nesta Cidade, em que
Pá9.:4/22
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solicita licença para proceder à demolição de um imóvel que se encontra em ruínas, na Av. Heróis do Ultramar,

em Pombal.
Junto encontra-se um auto de vistoria em que os peritos emitiram, além do mais, o seguinte parecer:

'Efectuada

a vistoria, verificaram

estado de degradação.

os peritos que

a constntÇão existenÍe se encontravà desactivada e

em

Face ao exposlo e dado que a conslntção em reíerência não apresenta quaisquer valores arquitectónicos,
estéticos históricos ou culturais, são os periíos de parecer que poderà ser concedida a autorização de
demolição, devendo os trabalhos de demoliçõo e repavimenuçào ser desenvolvidos conforme memória
descriÍiua e devendo, o requerenÍe, comunicar ao Ministério àa Economia o
do posto de
"nrrrro "íío
abaslecimento.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de harmonia com o auto de vistoria supra
transcrito.
Ponto 7.2- Mario Fernanda da Conceição Álmeida

Foi presente à reunião um requerimento em nome de Maria Femanda Conceição Almeida, residente no lugar de
Lameirinha, freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, em que solicita revalidação da licençà'para

legalização da demolição de um imóvel que se encontrava em ruínas, no ieferido lugar.
Junto encontra-se â seguinte informação da Divisão de Obras paÍiculares:
'Relativsmente ao pedido mencionado em epígrafe,
cumpre-me emirir o seguinre parecer:

' O pedido de demolição, foi anteriormente deferido, tendo o licenciamento caducado, nos
termos do disposro no n.'2 do artigo 71." do D.L. N."555/g9, de 16 de Dezembro, aherado e
republicado pelo D.L.n."177/2001 , de 4 de Junho, por não haver requerido a emissão do
respeclivo alvani.
' De acordo com o auto de vistoria realizada em 2l de Maio de 2003, o imóvet objecto do pedido
de demolição, nessa data já se encontrava demolido.
Face ao exposto não se vê qualquer inconveniente na revalidaçõo do referido licenciamento.'

A

câmara deliberou, por unrnimidade, deferir o pedido, de harmonia com a informação supra

trunscrita.

Ponto 8-Pedidos de informrção préüa:
Ponto 8.1-

Máio Monteiro e Jqcinta

José das Neves

Foi presente à reunião um pedido de informação prévia em nome de Mário Monteiro e Jacinta José das
Neves,
residentes em
que solicitam informação sobre a viabilidade de construção de uma moradia
_França, em
unifamiliar, no lugar de Barrocas, freguesia e concelho de pombal.
Junto encontra-se uma informação da Divisão de Obras particulares, do seguinte teor:
'Pelos elementos apresentados e.de acordo com
o PDM em vigor, o local encontra-se inserido em ,,Espaço
agro-Jlorestal ", não condicionado por REN e RAN.
Tendo em consideraçõo que a construção preÍendida se encontra compreendida entre duas
edi./icações
existenles não afostadas mais de 50m entre si nem mais de 20m do eixo do arruamento, poder-se-á
considerar que o pedido se enquadra nas excepções previslas no n." 10." do art." 40.. do pDMem vigor.
Desle modo, serui de dar parecer favorável e condicionado à construÇAo da moradia unifamiliar pretendida
e
o projecto a apresenrar deverá cumprir com o artigo 40-7 do pDM em vigor, bem iomo com a restanre
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legislação aplicável.
Condicionalismo:
I - As eventuais iníra-eslruluras

em

falta serão por conta do requerenle.'

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido com os condicionalismos constantes

da

informaçâo da Divisão de Obrrs Pârticulares, suprâ transcritâ,
Ponto 8.2- Tânia Raquel Silva Álexandre

Foi presente à reunião um pedido de informação prévia em nome de Tânia Raquel Silva Alexandre, residente no
lugar de Cavadas, Freguesia do Louriçal, deste Concelho, em que solicita informação sobre a viabilidade de
construção de uma moradia unifamiliar, no lugar de Chapada, da referida Freguesia.
Junto encontra-se uma informação da Divisão de Obras Particulares, do seguinte teor:
"Pelos elementos apresentados e de acordo com o PDM em vigor, o local encontra-se inserido em "Espaço
Agro-florestal", no limite do espaço da Reserva Agrícola Nacional.
Tendo em consideração que a consírução pretendida se encontra compreendida enlre duas edificações

exisíentes não aíastadas mais de 50m entre si nem mais de 20m do eixo do arruamento, poder-se-á
considerar que o pedido se enquadra nas excepções previstas no n." 10." do arí." 40.'do PDM em vigor.
Deste modo, será de dar parecer favorável e condicionado à conslrução da moradia unifamiliar pretendida e
o projeclo a apresenlar deverá cumprir com o artigo 40.7 do PDM em vigor, bem como com a restante
legislação aplicável.
Condicionalismos:
I - A construção deverá ser alinhada pelo arruamento, cumprir com os aíastamentos mínimos exigidos ás
extremas (5m) e à linha de média tensão adstente no local.
2 - Ás eventuais iníra-eslruturas em falta serõo por conía do requerente."
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pêdido de harmonia com a informâção da Divisão dê
Obras Particulares, supra transcrita.
Ponto 8.3- João Carlos Gomes da Silva

Foi presente à reunião um pedido de informação prévia em nome de João Carlos Gomes da Silva, residente em
Lavos - Figueira da Foz, em que solicita informação sobre a viabilidade de construção de uma moradia
unifamiliar, no lugar de Vieirinhos, freguesia do Carriço, deste Concelho.
Junto enconra-se uma informação da Divisão de Obras Particulares, do seguinte teor:
'Sugere-se que a Câmara Municipal de Pombal emite parecer desfavonível ao pedido acima referido com
os
seguintes fundamentos:

I - Pelos elementos apresentados e de acordo com o PDM em vigor, o local situa-se em "Espaço
agro-florestal" não condicionado por REN ou RAN.
2 A implantação proposta não cumpre com as disposições previstas no n.' l0 do art.'40.'do
PDM em vigor para a edificação neste espaço, nomeadamente o afastamento mínimo de 5m às
extremas laterais.

l0l.'do Código de Procedimento
Administrativo.'
A Câmara deüberou, por unanimidade, notificar o requerente da intenção de indeferimento e concederlhe o prazo de dez dias para dizer, por escrito, o que se lhe oferecer.
É de notificar o interessado, nos termos e para os efeitos do artigo 100." e

Pirg.:6/22

ACTA

AOO

0022lcMP/04
\'7

Município de Pombal

-09-2004

Câmara Municipal

Ponto 8.4- Sónia SoJia Ferreira Rodrigues

Foi de novo presente à reunião o pedido de informação prévia em nome de Sónia Sofia Ferreira Rodrigues,
residente no lugar de Roussa de Cima, Freguesia e Concelho de Pombal, em que solicita informação soüre a
viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, no lugar de Barrocal, da referida Freguesia, tendo a
Câmara deliberado, na reunião de 13 de Agosto, último, notificar a requerente da intenção de indeferimento e
conceder-lhe o prazo de dez dias para dizer por escrito o que se lhe oferecesse, tendo sido apresentados novos
elementos no sentido da reapreciação do pedido.
Junto encontra-se uma informação da Divisão de Urbanismo, do seguinte teor:

'A requerente apresenlou novos elementos que nõo alteram

os fundamenlos que estiyeram subjacenres à
deliberação da Câmara de l3/08/2004, nõo tendo sido apresentada qualquer planta com o perfil lingitudinal
do terreno contendo um corte da edificação, coníorme sugerido na iiformação n." 3, ior)esponâente ao
requerimento n." 2 517t04.
Ássim, sugere-se que a Câmara emiÍa parecer desfavorável ao pedido de informaçõo prévia qcima referido.'

A câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido, de harmonia com a informação supra
transcrita.

ffifl"?Tl"i"t*

carnide

-

Declaração de utilidade

Foi presente à reunião uma informação da Divisão de Águas e Saneamento, que a seguir se transcreve:
'l rede de drenagem de águas residuais da sede de Freguesía de Carnide aguarda a construÇao do sistema
de tratamento para entrar em íuncionamento,
Depois da deslocação do Eng.'Nelson Silva, técnico superior da CCDR-C, concluiu-se que a melhor solução
para o tratamento seria optar por uma ETAR compacía. Segue, em anexo, o Projecto da ETAR de Carnide,

para que seja submetido a aprovaçào.
O local onde se pretende constrltir a ETAR de Carnide encontra-se classificado segundo o pDM - pombal,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.' 160/95, de 4 de bezembrol ro*o
Florestal,
"rpoço
sendo condicionado pelo regime de servidão da Reserva Ecológica Nacional.
Deste modo' tendo por finalidade a instrução do processo de Reconhecimento do lnteresse público da obra
para efeitos de REN, no quadro da aplicaçõo da alínea c), do n." 2, do art. 4.", do Decr. Lei n." 93/90, de 19
d3 Março, com a redacção que lhe foi dada pelo Decr. Lei n.' 213/92, de 12 de outubro, sugere-se que
a
câmara delibere atribuir "Declaração de utilidade Pública Municipal" à obra acima referida.,'
A Câmara, em face da informação suprâ, deliberou, por unanimidade, atribuir Declaração de Utilidade
Pública Municipal à obra de Construção da ETAR de Carnide.
Pontoal0-Regülamento do Centro de Recolha Animal de

Foi presente à reunião uma informação do DepaÍamento de Administração Geral, do seguinte teor:
"REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA ANLMÀL DE POMBAL
O projecto de Regulamento do Centro de Recolha Ánimql de Pombal, aprovado em reunião de Câmara
em
13/07/2003, foi introduzido em discussão pública por meio da sua pubticação na II Série do Diário
da
República n." 195, Apêndice n." 127, de 25 de Ágosto de 2003.
Esgotado o período de discussõo públ_ica sem que sugestão, proposta ou reclamaçôo houvesse sido registqda
nos serviços Municipais, propõe-se, depois de ouvido o Medico veterinário Munícipal;
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Delibere a Câmara, em coníormidade com a alínea a) do n." 6 do Ártigo 64.', conjugado com alínea a) do n."
2 do Ártigo 53.", qmbos da Lei n.' 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n." 5-A/2002,
de I I de Janeiro, solicitar à Ássembleia Municipal a aprovação do Regulamento junto.
SEGUNDO
Delibere a Câmara solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da respecliva parte de acta por minuta,
para efeitos de mediata execução."
Junto encontÍa-se o projecto de Regulamento referido, que a seguir se transcreve:
"Nota juslificativa

O Cenlro de Recolha Animal de Pombal constitui a valência cenlral no âmbito da competência municipal de
captura, alojamento e abale de canídeos e galídeos.
lmporta, para uma boa geslão desta valência, que dertnamos as regras de funcionamenlo e utilização Centro
de Recolha Animal de Pombal, em obediência, de entre o mais, aos princípios da legalidade, da publicidade
e da universalidade.
Foi promovida a apreciação pública do projeclo do presente diploma por meio da sua publicaçõo na II Série
do Diário da República n." 195, Ápêndice n." 127, de 25 de Agosto de 200j.
Ássim, a Ássembleia Municipal de Pombal, em suq sessão de 24 de Setembro de 2004, no uso da
competência que lhe confere a alínea a) do n." 2 do Ártigo 53." da Lei n." 169/99, de 18 de Setembro,
allerada e republicada pela Lei n.' 5-A/2002, de 1l de Janeiro, sobre proposta da Câmara, aprova o
Regulamento do Centro de Recolha Ánimal de Pombal, nos Íermos das disposições seguinÍes.
CAP|TULO I
Disposições gerais

Artigo I ."
Objecto

I - O Centro de Recolha Ánimal de Pombal, adíante designado CRÁP, tem como primordial função à
recolha de animais erranles no concelho de Pombal, de
a garantir a sua gestão equilibrada e
forma

racional, indo ao encontro das expeclativas dos seus munícipes.
2
O CRAP é composto pelos seguintes sectores ligados e relacionados funcionalmente:
a) Zona de atendimento (única de acesso perunanente aos utenles, dentro do horário de atendimenlo);
b) Zona de serviços:
i) Sala de observação e vacinaçào anti-rábica oficial;
ii) Zona de alojamento de animais errantes:
iii) Zona de isolamento de animais suspeiÍos de doenças iníecto-contagiosas, nomeadsmenle, raiva animal;
iv) Gatil:
v) Armazém;
vi) Sector de gestão alimentar animal.
3
- No CMP efectuar-se-á a vacinação anti-nibicq dos animais reclamados, bem como, a vacinação oficial
prevista em edital para Pombal:

Artigo 2.'
Definições
Para efeito do disposto no presente Regulamento, entende-se por:
a) Ánimal vadio ou errante qualquer animal que seja encontrado na via pública ou outros lugares
públicos fora do controlo e guarda dos respeclivos delentores ou relalivamente ao qual existem foríes
indícios de quefoi abandonado ou não tem delenlor e não esteja identificado:
Pás.:8122
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b) Aninal

potencialmente perigoso
qualquer animal que, devido à sua especi/icidade fisiotógica,
lipologia racial, comportamenlo agressivo, tamanho ou potência mandíbula, possa causar lesão ou morte a
pessoas ou outros animais e danos a bens;
c) Centro de recolha - qualquer alojamento oficial onde um animal é hospedado por um período
determinado pela autoridade competenle, nomeadamente os canis e gatis;
d) Detentor
qualquer pessoa, singular ou colectiva, responsá,vel pelos animais de companhia para efeilos
de reproduçõo, criação, manuÍenção, acomodação ou utilização, com ou sem fins comerciais.
Artigo 3."
Localização
O CMP está localizado no Largo da Feira, localidade de Casal Fernão João, Freguesia e Concelho de
Pombal.

Artigo 4."

I-

Orgônica

O CRÁP integra-se organicamente na Divisão de Ámbiente e Qualidade de Vida, devendo todos

os

funcionarios, agentes, uleníes e visilantes cumprir o presente Regulamento e as demais ordens e indicações,
nos termos das delegações de compelências e atribuições vigentes.
2
A gestão do CMP, compete ao Município de Pombal.
j - Á coordenaçâo Íécnica da gestão do CRÁP e do serviÇo do canil/gatil é da responsabilidade do médico
velerinário
municipal.
Artigo 5."
Responsabilidade
1
O Município de Pombal assume a devida responsabilidade dos animais capturados, após a recepçào nas

-

inslalações.

2

Pombal, não assume responsabilidade, sob qualquer tipo de doença parasitária ou
- O Município de
infeclo-contagiosa,
bem como, lesões conlraídas duranle a permanência nas instalações do CRAP, por
animais caplurados ou debados à sua guarda, de acordo com o disposío no arligo 8."
Artigo 6."
Horário e normas de atendimenlo
I - O CMP, funciona de segunda-feira a sexta-feira das I às 16 horas, com um período de interrupção das

l2
2

horas e 30 minutos às 14 horas.

- Qualquer assunto, informaçào pretendida ou eventual reclamação, deverá ser apresentada, junto do
serviço de atendimento do CMP.
3
- O acesso de utentes à zona de alojamento de animais, só é permitida, desde que, acompanhada pelo
func ion áüo re spo ns áv e l.
4
Não é permitida a entrada nas zonas de serviço do CRÁP, enquanto decorrer a occisão dos animais.
5
- Alimentação e abeberamento são do responsabilidade do CMP não sendo permitido a utentes/visitantes
do cenlro trazer ou dar aos animais qualquer lipo de alimento.
6
dos animais alojados no CRAP deverá ser assegurado pelos serviços não sendo permitida a
- O bem-estar
utilizaçõo
de materiais ou produlos pessoais de entretenimento ou aconchego dos animais.
7
- Qualquer outra siluaçõo ndo contemplada, neste Regulamento, no que concerne ao bem-esíar animal,
será sempre resolvida de acordo com o médíco veterinário municipal.
CÁPITULO II
SECÇÃO I
Recolha e recepçào de animais
Artigo 7."
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Recolha e destino de animais errantes
Incumbe ao Município de Pombal, sob a responsabilidade do médíco veterinário municipal, promover a
recolha ou captura de animais, nomeadamenle de cAes e gatos vadios ou errantes, fazendo-os alojar no
centro de recolha oficial (CMP), onde permaneceram, no mínimo, oito dias, conforme o previsto do
Decreto-Lei n." 276/2001, de l7 de Outubro.

Ártigo 8.'
Recepção de animais
1
Compete ao Município de Pombal, assumir a geslão dos animais errantes e a sua guarda temporária do
CRÁP, contribuindo na prevenção da agressão, disseminação de doenças parasitárias, iníecciosas, e oulras

-

a pessozs e animais.

- Neste sentido o CMP, responsabiliza-se pela recepção de animais nas seguintes condições:
a) Sejam provenientes da caplura de animais errantes pelos serviços camarários ou de outra entidade que se
maniíeste interessada, em caso de surÍo epidémico;
b) Sempre que, em zonas desabrigadas ou em lenenos privados os munícipes individualmente ou em
associação se proponham caplurar animais, serõo responsabilizados pelos actos inerenles à captura. Os
executanles assumirão toda a responsabilidade, ínclusivamenle, a de garantirem o bem-estar dos animais,
bem como a ausência de sofrimento dos mesmos durante e após a caplura;
c) A entrega dos animais, pelos seus detentores ou proprietarios seráfeita sempre que se verifique:
i) Doença incurável dos animais;
ii) Idade avançada dos animais cuja qualidade de vida esteja comprometida;
iii) Encontrar na via pública, animqis, abandonados, traumatizados, paralisados, debilitados, etc., devendo
proceder ao preenchimento do anexo 4;
iv) Animais que manifestem comporlamentos agressivos.
d) Á recepção dos animais, fruto da entrega pelos seus delentores, poderá ser feita durante o honirio de
funcionamento do CMP, à excepção do último dia útil da semana;
e) Para efeito de recepção dos animais, os uÍentes do CMP, serõo obrigados a preencher uma ficha de
alienação dos animais (anexo l), bem como, um termo de co-responsabilização (anexo 2);
J) Á responsabilidade de actos praticados sobre os animais até à sua recepção no CRÁP, é da exclusiva
responsabilidade do seu proprielário ou detentor:
g) Ápós o preenchimento da ficha de alienaçõo (anexo l), declaração de co-responsabilização (anexo 2), e
enlrega do animal no CRÁP, o proprietário perde todos os direitos respeitantes ao animal.
2

Artigo 9."
ldentificaçõo
Todos os animais reclamados e levaníados do CMP, devem ser identificados antes da entrega ao seu novo
proprietário, com um sistema eficiente, designadamenle, a identificação electrónica, a suas expensas e após

comprovativo do respeclivo pagamento.
SECÇÃO il
Levantamento de animais

Ártigo 10."
Levantamento de animais
I Para eÍeito de levanlamento de animais, o utente é obrigado a apresentar os seguintes elementos:
a) Identifcação do proprietário e do animal com o preenchimento do anexo I ;
b) Documento comprovativo do licenciamento e regislo do animal, em caso de inexistência, poderá proceder
à sua apresentação no prazo de 15 dias (anexo 3):
c) Documento comprovaíivo da vacinação anti-rábica aclualizada, em caso de inexistência ou caducidade do
Pirg.:10/22
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respeclivo comprovaÍivo, é obrigatória a vacinação anti-rábica do canídeo antes do seu levantamento,

mediante o pagamenlo das respectivas taxas.
O levantamento de canídeos do CRAP, deverá ser precedido da identificação electrónica (micro chip),

2

conforme o artigo 9.".

sECÇÃo

ilt

Occisâo
Artigo I 1."
Occisão

1
da competêncía do Município de Pombal e da responsabilidade do médico yeterinario municipal
- Eproceder
poder
à occisão dos animais errantes não reclamados nos prazos legalmente previstos.
2
O CRÁP deverá assegurar a manutençõo em bom estado do alojamento, higiene e alimentação a todo o
animal,
desde a sua captura ou recepçõo no CMP até à sua reclamaçõo,-levantamento, álienaçõo ou
occisão.

3

Para a erecução da occisõo, serão utilizados os meios que minimizem o soírimento, nomeadamenle a
tranquilização profunda ou qnesíesia, antes da injecção letal.
4
- A_ occisão eÍecluar-se-á quando as circunstôncias a determinarem, não podendo a ela assisÍir pessoas
eslranhas aos serviços do CRAP, coníorme o disposto no artigo 6."

Artigo 12.'
Nõo occisão
O Município de Pombal reser-va-se o direito de poder entregar os animais destinados à occisão a quem
manifestar inleresse, desde que lhe proporcione bem-estar, e vontade para os acolher ," ,"rponroiilir"
"
pela sua posse, sendo obrigado a proceder à sua identificaçõo, vacinaçào, registo e licenciamento,
mediante
o pagamento das taxas em vigor.
CAPíTULO Iil
Disposições

finais
Ártigo I 3."
Taxas

I

Pela occisão de animais entregues será devida a tara de Eur 10,00.
2 Em casos devidamente iustilicados pelo médico veterinário municipal, quando esteja em causa motivos
médico-veterinários, poderá ser dispensado o pagamenío da taxa reíerida'no númerâ anturior, mediante

despacho do Presidente de Câmara.

CAPÍTUL) IV
finais
Artigo 14."

Disposições

Casos omissos

Os casos omissos e as dúvidas surgidas na execuçõo do presenle Regulamento serõo regulados pela

legislaçõo vigente.

Artigo

15."

Entrada em vigor

o presenÍe Regulamento entra em vigor com a sua publicaçõo definitiva em Diário da Repúbtica.
A.Câmara deliberou por unanimidade, âprovar o projecto de Regulamento do ôentro de Recolha
Animal de Pombal e remeter a presente deliberaçãô à Àssembleia" Municipal, de harmonia com o
proposto na informação do Departamento de Administração Geral, supra tranicrita,
Ponto ll-Adesão do Município de pombal à Associação
Bandeira Azul da Europa,
Pág.:11/22
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Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente, do seguinte teor:
,,ADES,io
Do MWICÍPN DE POMBAL À ÁSSOAÁÇ,IO BANDEIRA AZUL DA EUR)PA''
praia
A
do Osso da Baleia é, indubitavelmente, uma alqvanca do desenvolvimento turístico do Concelho de
Pombal.

A atribuição do "Galardão Bandeira Azul 2004" à Praia do Osso da baleia honra

todos os Pombalenses e

reforça o nosso empenho na preservação das caracleríslicas naíurais da única praia do Concelho de Pombal.
Considerando que a Associação Bandeira Ázul da Europa é o membro português da Fee- Fundação para a
Educação Ámbiental, Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA)
Considerando o papel que a Associação Bandeira Azul da Europa , associação sem fns lucrativos,
desenvolve em matéria de educação ambiental, pqrticularmente como entidade coordenadora do programa
Bandeira ÁzulProponho que a Cômara delibere solicitar à Assembleia Municipal, atento o quadro de competências
definido pela alínea m) do n.' 2 do Arligo 53.'da Lei n.' 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.' 5-Á/2002, de I I de Janeiro, autorizaÇão para que o Município de Pombal integre à Ássociação
Bandeira Azul da Europa, igualmente solicitando ao Orgão deliberativo a aprovaçõo da respectiva parre de
acla por minuta, para efeitos de imediata execuçõo. "
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente supra trânscritâ.
PoDto l2-Aquisição de Terreoo.

Foi presente à reunião uma proposta do Seúor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve:
'Considerando que se encontrq projeclada a construção de uma pisla de Aeromodelismo, no Município de
Pombal, com visla à realização da prova europeia da modalidade, torna-se necessário proceder à aquisição
do terreno para a sua implantaÇão.

Considerando a existência de terreno que reúne, conjunlamenle com oulro cuja aquisição já foi autorizada
em reunião de cômara celebrada em 03 de Setembro último, as condições adequadas à respectiva

implantação, e lendo já sido efectuados contactos com o proprietário, com vista à aquisiçõo dos mesmo pelo
Município de Pombal, resultando um acordo de ambas as partes quanto ao preço de aquisiçõo.
Considerando que o projecío está dotado em PPI para o Ano 2004/2007 no Objectivo/Programa 2.5.2, no
Projeclo Acção 15 com a classiJicação Orgônica/Económica 07/07.03.01, e em conformidade com o
estipulado na alínea fl do n." I do art'64." da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n." 5-Á/2002 de I I de Janeiro.
Proponho a V. Ex.as:
Que pelo preço de€ 2-394,23 (dois mil trezentos e noventa e qualro euros e vinte e três cêntimos), seja
adquirido pelo Município de Pombal, o prédio rústico inscrito na matriz respectiva sob o artigo 22.309, da
freguesia de Pombal não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal, com a área de 900 m2.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, rprovâr a proposta do Senhor Presidente, supra transcrita,
Potrto l3-Tratrsmissão da licença de transporte em Táxi.

Foi presente à reunião uma informação do DepaÍamento de Administração Geral, do seguinte teor:
'Á licença de transporte em t<iai n.'5l/2003 está atribuída ao Sr. Reinaldo de Jesus Raimundo, contribuinte

n.'164202935.
O Sr. Raimundo, por requerimento registado nos Serviços Municipais sob o n.o 17381, em 2004/08/24,
declarou haver cedido aquela licença a Carlos Manuel da Piedade Ferreira, conlribuinle n.'117967483 e
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tilular de Alvará para o exercício da actividade de transporte em táxi n." 22099/2004, emitido pela

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres.
Considerando que a licença n." 5l/2003 foi emitida a coberto da previsão estatuída no Anigo 25." do
Regulamento da Áctividade de Transporte em Táxi do Concelho de Pombal.
Considerando que a alribuiÇão da licença n." 51/2003, não resultou do Concurso Púbtico, donde não poderá
a lransmissão subverter os pressupostos da atribuiÇão daquela licença.
Considerando que Carlos Manuel da Piedade Ferreira, coníribuinte n." t 17967483, está habilitado para o
exercício da actividade de lransporte de táxi pelo Alvará n." 22099/2004, emitido pela Direcção-Geial dos
Transporí e s Terres Íre s.
Emite-se parecer favorável à Íransmissão, condicionado a apresentuçAo, por parÍe do receplor da
lransmissão, dos seguintes documenÍos :
a) Fotocópia do Bilhete de ldentidade;
b) Fotocópia do Livrete do veículo e do titulo de registo de propriedade;
c) Documenlos comprovativos de que nào é devedor ao Fisco nem à Segurança Social;
d) Pagamento da lara previsla no n." 2 do Artigo 9." da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais,
no valor de Eur 50,00.
Deve a presente transmissão ser objecto de aprovação pela Cômara Municipal, conforme estatui o Artigo
14." do Decreto-Lei n." 251/98, de ll de Agosto, na redacçõo que lhe foi dada pela Lei n." 156/99, de l4âe
Setembro.'

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovrr a trrnsmissão de harmonia com a informação supra
trinscrita.

Ponto l+Turexpresso, Sociedsde dc Fomento Nscionsl de
Viagens e Turismo, Ld.. - Requerimento de Cesstro de
Posiçio ContEtual.

Foi presente à reunião uma informação do Departamento de Administração Geral, que a seguir se transcreve:
'Por requerimento registado nos serviços Municipais em 20 de Ágosto último, sob o n..17140, a
TUREXPRESSO, Sociedade de Fomento nacional de Viagens e Turismo, Lda., requereu auíorizaçõo para
elecluar a cessão da posiçAo contratual relativo ao Proíocolo que em 5 de Julho de 1993 celebrou com o

Município, a Maria Júlia Liberal.
O Protocolo referido foi celebrado na sequência da deliberação do Orgão Cômara Municipal datada de 25
de Junho de 1993 e fxou os termos da utilização, por parte da TIJREXPRESSO, de espalos da Central de
Camionagem, designadamente, B ilheteira, Escritório e Cais.
A faculdade de cessão n1o está prevista no Prolocolo. Tão pouco está prevista no Regulamento de
Concessão, Exploração e Funcionamento da central de camionagem, Regulamento qu", -po,
força da
Cláusula Sétima do citado Protocolo, se aplica a relação que as partes logmrãm.
Não obstante, por aplicaçâo do disposto no 424." do Código Civil, pode a T|REXTRESSO transmitir para
terceiro os direitos e obrigações inscriÍos no Proíocolo, sendo requisilo de base que o Município con'sinta
essa transmissao.

Para suporte da decisão da Câmara, no que ao consentimento da transmissão respeita poderá, de entre o
mais, ler-se, presente:

Que o Protocolo vigente foi estabelecido com uma sociedade de viagens que dispõe de veículos
?
licenciados para o lransporte de passageiros:
b) Que a transmissõo da posição contralual pode gerar mais valias a expensas do património municipal

sem que o Munícípio disso beneficie;
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c)

Que o nào consentimento da cessão poderá determinar o termo do Protocolo frmado.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a TUREXPR-E,SSO, Sociedade de Fomento Nacional de
Viagens e Turismo, Ld,' da intençlo de indeferimento e conceder-lhe o prazo de dez dias para dizer, por

escrito, o que se lhe oferecer,
Ponto lS-Apoio

Ponto

I 5. I -

r

Freguesias:

Juntd de Freguesia de Almagreira

Foi presente à reunião um pedido da Junta de Freguesia de Almagreira, em que solicita apoio destinado a fazer
face às despesas com o transporte dos alunos dos lugares de Chãs, Carrascos e Poíela para o l.'CEB de
Almagreira.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com bâse nâ alíneâ b) do n.' 4 do artigo 64.' da Lei n." 169199de 18 de Setembro, alteradâ e republicâda pela Lei n.'5-A/2002, de 11 de Janeiro, âpoiar a Junta de
Freguesia de Almagreira, com um subsídio no montante de € 2.036,70 (dois mil trinta e seis euros e
setenta cêntimos), para o efeito.
Ponto

15.2- Junta de Freguesia do

Carriço

Foi presente à reunião um pedido da Junta de Freguesia do Carriço, em que solicita o fomecimento de materiais
destinados ao Polidesportivo do Grupo Desportivo de Vieirinhos,daquela Freguesia.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alÍnea â) do n,' 4 do artigo 64.' da Lei n.' 169199,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.o 5-N2002, de 1l de Janeiro, fornecer os materiais
solicitados no montante de € 8.720,00 (oito mil setecentos e vinte euros) mais M, para o efeito.
Ponto

15.3- Junta de Freguesia do

Carriço

Foi presente à reunião um pedido da Junta de Freguesia do Carriço, em que solicita apoio destinado a fazeÍ face
às despesas com o pagamento dos vencimentos aos nadadores salvadores em serviço na Praia do Osso da
Baleia.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alínea b) do n.'4 do artigo 64.'da Lei n." 169199,
de 18 de Setembro, âlterâda e republicadâ pela Lei n,'5-A/2002, de ll de Janeiro, apoiar a Junta de
Freguesia do Carriço com um subsídio no montante de € 17.000,00 (dezassete mil euros), para o efeito.
Ponto I 5.4- Educoção Pré-Escolar/Componente de Ápoio à
Familio

Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador do Pelouro da Educação, que a seguir se transcreve:
"No ômbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, foi celebrado um
Acordo de Cooperaçõo entre o Ministério da Educação, o Ministério da Solidariedade Social e a Ássociação
Nacional de Municípios Portugueses (no qual a Câmara Municipal de Pombal se inlegrou), com o objectivo
de implementar a Componente Social de Apoio à Família, nas modalidades de fornecimento de refeições e
prolongamento de horário.
1. Segundo este Acordo, a Câmara Municipal de Pombal é a entidade organizadora desles
semiços e as famílias comparlicipam mensalmente, nas despesas dos serviços prestados, por
escalões calculados de acordo com o IRS, num valor que não pode exceder o cuslo loíal do
serYiÇo.
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2. O Ministério da Educaçõo, aíravés da DREC, envia, uma comparticipação referenle às
seguinles modalidades:
' Fornecimento de refeições
28,78 €/criança/mês.
' Prolongamento de horário com 15 ou mais crianças o valor mátimo de 636,5j€/mês/por sala de
Prolongamento.
' Prolongamenío de horário com menos de l5 crianças-27,92€/criança/mês.

3. Considerando que as Juntas de Freguesia de Albergaria do Doze, Carnide, Caniço, Guia,
Louriçal, Santiago de Litém, S. Simão de Litém e Vila Cã, são a entidade organizadora da
Componente Social de Ápoio à Família, nos Jardins de lnfôncia pertencentes à sua Freguesia e
que a comparíicipação enviada pela DREC é transferida para a Cômara Municipal de Pombal
juntamenle com as dos outros Jardins de lnfôncia, proponho que, sejam atribuídos os monlantes
as Juntas de Freguesia mencionadas, referentes aos meses de Maio e Junho do ano lectivo
2003/2004 (mapas em anexo):

Junla de Freguesia de Albergaria dos Doze total
2.539,38 €
'
Junta de Freguesia de Carnide
total
2.014,60 €
'
Junta de Freguesia do Carriço
total
6.978,24 €
'
Junta de Freguesia da Guia
total
5.3 66,56 €
'
Junta de Freguesia do Louriçal
total
10.560,44 €
'
Junla de Freguesia de Santiago de Litém
toÍal
t.381,44 €
'
Junta de Freguesia de S. Simõo de Litém
total
3.5 t 7,90 €
'
Junta de Freguesia de Vila Cã
total
2.590,20 €"
A Câmara deliberou, por unanimidade, com base no Acordo de Cooperâção, aprovar â proposta do
Senhor Vereador do Pelouro da Educação, acimâ trânscrita.
Ponto lGApoio a Entidades:

Ponto lt5.l- Associação Social, Recreatíva. Culnral

e

Desportiva de Álto dos Crespos

Foi presente à reunião, um pedido da Associação em epígrafe, em que solicita apoio destinado à construção da
Casa Mortuária do Alto dos Crespos.
A câmara deliberou, por unanimidade, com base na alíneâ â) do n.'4 do artigo 64.'da Lei n.. 169199,
de 18 de Setembro, âlterada e republicada pela Lei n." 5-N2002, de 1l de Janeiro, apoiar a referida
Associação, com um subsídio no montante de€ 16.244,91 (dezasseis mil duzentos e quarenta e quatro
euros e noventâ e um cêntimos), para o efeito.
Ponto 16.2- Associação Cultural de Carnide

Foi

presente à reunião, um pedido da Associação Cultural de Camide (Departamento de Atletismo), em que
solicita apoio destinado a minimizar as despesas com a realização do Grande Prémio de Atletismo.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alínea b) do n." 4 do artigo 64.'da Lei n..

169199,,

de 18 de Setembro, âlterada e republicada pela Lei n.o 5-^12002, de ll de Janeiro, apoiar a Associação
em epígrafe, com um subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), para o efeito.
Ponto 16.3- Clube de Ténis de Pombal
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Foi presente à reunião, uma carta do Clube de Ténis de Pombal, em que solicita apoio destinado a minimizar as
despesas com a realizaçào do XIV Tomeio de Ténis Juvenil, prova incluída no Calendário Oficial de Prova da
Federação Portuguesa de Ténis.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alÍnea b) do n.' 4 do artigo 64.' da Lei n." 169199,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n,'5-N2002, de 11 de Janeiro, apoiar o Clube em
epígrafe, com um subsídio no montante de € 500,00 (quitrhentos euros), para o efeito.
Pona l6

4

Comissão da Capela do Gavaria - Santiago de

Foi

presente à reunião, um pedido da Comissão da Capela em epígrafe, em que solicita o fomecimento dos
materiais necessários para conclusão do salão de apoio às Festas do lugar de Gaviína.
A Câmara deliberou, por unânimidade, com base na alínea a) do n,' 4 do artigo 64." da Lei n." 169199,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.' 5-^12002, de ll de Janeiro, apoiar a Comissão
em epígrafe, com o fornecimento de mâteriais no montante de € 1,082J5 (mil e oitenta e dois euros e
trinta e cinco cêntimos), mais M, parâ o efeito.

tr::::,,::á^-"#';rde

Ácção recreati'ct

e cutturat de

Foi presente à reunião, um pedido do Grupo de Acção Recreativa e Cultural da Santiais - GARECUS, em que
solicita apoio destinado a minimizar as despesas com a contrução de um salão de apoio à sua sede.

A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alinea â) do n.' 4 do artigo ó4.' da Lei n." 169199,
de l8 de Setembro, alteradâ e republicada pela Lei n.' 5-N2002, de lt de Janeiro, apoiar o Crupo em
epígrafe, com um subsídio no montante de € 12.000,00 (doze mil euros), para o efeito.
Ponto I 7-Transportes Escolâres:
Ponto I7.1- Ána Filipa Gomes Gonçalves

Foi presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educação da aluna Ana Filipa Gomes
Gonçalves, solicita transporte escolar gratuito para a sua educanda, do lugar de Fontaiúas, freguesia de Abiul,
para esta cidade.

Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:

'A aluna Ana Filipa Gomes Gonçalves íem 17 anos de idade e yai
írequentar o 12." ano na

Escola

Secundária de Pombal.

No ano leclivo anlerior a aluna beneficiou de transporte escolar gratuíto, Ltma yez que já não se
enconlrava abrangida pela escolaridade obrigatória e tendo em conta a situação de carênci<t económica
do agregado familiar em que estava inserida.
Face ao exposlo e uma vez que as condições sócio económicas se manlêm e que transitou de ano proponho
que lhe seja concedido o transporle escolar graluito no ano lecliyo 2004/2005..
O custo anual do transporte é de 206,00 € (duzentos e seis euros). "
A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na informação da Técnica Superior de Serviço
Social e com base na alínea d) do número 4 do artigo 64,'da Lei n.'169199,, de l8 de Setembro, alterada
e republicada pela Lei n,o 5-N2002, de ll de Janeiro, supoúâr o pagamento do transporte que por lei
caberia àquela aluna, no montante de € 206,00 (duzentos e seis euros)/ano.
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Ponto 17.2- Brigite Maria Ferreira Anastácio

Foi

presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educação da aluna Brigite Maria Ferreira
Anastácio, solicita transpoÍe escolar gratuito para a sua educanda, do lugar de Casal da Lagoi, freguesia de Vila
Cã, para estâ Cidade.
Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:

'A aluna Brigite Maria Ferreira Anastácio tem 16 anos e vai
frequentar o 9." ono na Escola Marquês de

Pombal.
Pertence a umafamília monoparenlal composta pela mãe e 4 filhos menores, dos quais, 3 são estudantes.
A responsável familiar exerceu funções até 25 de Junho último, no Centro Social de Vila Cã, no âmbito dum
POC subsidiado- Desde essa dala que se encontra desempregada, tendo já requerido o Rendiemnto Social de

lnserção.

O único rendimento desta família é provenieníe do salário do ftlho mais velho que exerce a profissão de
jardineiro, sendo o rendimento mensal per capita de 100€ (cem euros).
Tendo em conta a situaÇõo de carência económica da família e o íacto da aluna ter transitado de ano
proponho que lhe seja concedido o lransporte escolar gratuito no ano lectivo de 2004/2005.
O custo anual do transporte é de 167,00 € (cento e sessenta e sete euros)."
Exarado na informação supra, encontra-se um parecer do Seúor Vereador da Acção Social, do seguinte teor:
"Sr. Presidente:

Concordo com
Euros/ano

"

o leor da informação. Deve ser

concedido transporte escolar gratuito no valor de 167

A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na informação da Técnica Superior de Serviço
Social e com base na alinea d) do n." 4 do artigo 64.' da Lei n." 169t99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.' Í.A/2002, de ll de Janeiro, suportar o pagamento do transporte que por lei

caberia àquela aluna, no montante de € 1ó7,00 (cento e sessenta e sete euros)/ano,
Ponto 17.3- Elson José da Silva

Fo.i presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educação do aluno Elson José da Silva,
solicita tr-ansporte escolar gmtuito parâ o seu educando, do lugar de Cabeço, fieguesia do Louriçal, para o
Instituto D. João V.
Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:

'O aluno Elson José da Silva tem 15 anos de idade e vai
frequentar o 8." ano no Instituto D. João V, no
Louriçal.
Pertence a uma família nuclear composta pelo casal e três filhos de ll, l5 e 17 anos.
O responsável familiar, tem a projissõo de pedreiro e é quem garante sozinho a subsistência da
família, uma
vez que a esposa sofre de doença doforo neurológico que a impede de etercer uma profissão.
o rendimento mensal per capita é de 62,86 € (sessenta e dois euros e oilenta e seis cêntimos).
Face ao exposlo proponho que seja concedido o transporte gratuito ao aluno Elson José da Silva no ano
lectivo 2004/2005, cujo valor anual estimado é de 130 € (cento e trinta euros)."
Exarado na informação supra, encontra-se um parecer do Senhor Vereador da Acção Social, do seguinte teor:
"Sr. Presidente:
C_oncordo com o íeor da informação. Deve ser concedido transporte escolar graluilo no valor de
130
Euros/ano "
A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na informaçío da Técnica Superior de Serviço
Social e com base na alínea d) do n.'4 do artigo ó4.'da Lei a.' l6itgg, de 18 de Setembro, alterada
e
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republicada pela Lei n." 5-N2002, de

l1

de Janeiro, suportar o pagamento do transporte que por lei

caberia àquele aluno, no montânte de € 130,00 (cento e trinta euros/ano.
Ponto 17.4- Patricia da Silva

Foi presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educação da aluna Patrícia da Silva, solicita
Íansporte escolar gÍatuito para a sua educanda, do lugar de Cabeço, freguesia do Louriçal, para o Instituto D.
João V.
Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:
'Á aluna Patrícia da Silva já no ano passado beneJiciou de transporíe escolar gratuito, uma vez que

já

não se

encontrava em idade de escolaridade obrigatória e tendo em conta lambém a siluaÇAo de carência
económica do agregado familiar em que estava inserida.
Face ao exposto e uma vez que as condições sócio económicas se manlêm e que transitou de ano proponho
que lhe seja concedido o transporte escolar gratuito no ano lectivo 2004/2005, em que vai frequentar o I1."
ano.

O custo anual do transporte é de 130,00€ (cento e trinta euros).'
Exarado na informação supra, encontra-se um parecer do Seúor Vereador da Acção Social, do seguinte teor:
"Sr. Presidente:

Concordo com o teor da informação. Deve ser concedido transporte escolar gratuito no valor de 130
Euros/ano"
A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento nâ informação da Técnica Superior de Serviço
Social e com base na alínea d) do n.'4 do artigo 64.'da Lei n," 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.'í4./2002, de 11 de Jrneiro, suportâr o pâgâmento do transporte que por lei
caberia àquela aluna, no montântê de € 130,00 (cento e trinta euros)/ano.
Ponto 17.5- Pedro Manuel dos Santos Domingues

Foi presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educaçâo do aluno Pedro Manuel dos Santos
Domingues, solicitâ tÍanspoÍe escolar gÍatuito para o seu educando, do lugar de Carrascal, freguesia de Abiul,
para esta cidade.

Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:
'O aluno Pedro Manuel dos Santos Domingues tem 16 anos de idade e vai
frequentar o 9.o ano na Escola
Marquês de Pombal.
No ano anterior beneficiou de transporle escolar graluito tendo em conta a situação de carência económica

do agregado familiar em que eslsva inserido e uma vez que

já

não se enconírava abrangido pela

escolaridade obrigatória.
Dado que a situação de carência económica da família se mantém e que o aluno transitou de ano proponho
que lhe seja concedido o transporte escolar graluilo no ano lectivo 2004/2005.
O cuslo anual do lransporte escolar gratuilo é de 206,00 € (duzenlos e seis euros).'
A Câmara deliberou, por unânimidade, com fundamento na informação da Técnica Superior de Serviço
Social e com base na alínea d) do n.'4 do artigo 64." da Lei n." 169199, de 18 de Setembro, alterada e

republicada pela Lei n." 5-N2002, de

l1

de Janeiro, suportar o pagamento do transporte que por lei

caberiâ àquele aluno, no montlnte de € 20ó'00 (düzentos e seis euros)/ano.
Ponto 17.6- Ricqrdo Jorge Gomes Gonçolves

Foi

presente

à reunião um requerimento em que o encarregado de educação do aluno Ricardo Jorge Gomes
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Gonçalves, solicita transporte escolar gratuito para o seu educando, do lugar de Garriapa, freguesia de Vila Cã,
para esta Cidade.

Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:

'O aluno Ricardo Jorge Gomes Gonçalves lem 15 anos de idade e vai
frequentar o 10." ano na Escola

Secundária de Pombal.

Perlence a uma família numerosa, composta pelo casal e
I

8 anos.

5

flhos

com idades compreendidas entre os 3 e os

Os pais são beneficiários do R.S.l. (Rendimento Social de lnserção) e o responsável familiar exerce a
profissão de molorista, sendo o rendimento mensal per capita de 140,00 € (cento e quarenta euros).
Tendo em conta a siluaçõo de carência económica do agregado familiar e o facto de o aluno ter transitado
de ano proponho que lhe seja concedido o transporle escolar grqtuito, no ano lectiyo de 2004/2005.
O custo anual do transporte é de 206,00 € (duzentos e seis euros).'
A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na informaçilo da Técnica Superior de Serviço
Social e com base nr alínea d) do n.'4 do artigo 64.'da Lei n." 169199, de 18 de Setembro, alterada e

republicada pela Lei n." 5-A/2002, de

l1

de Janeiro, suportar o pâgamento do transporte que por lei

caberia àquele aluno, no montânte de € 20ó,00 (duzêntos e seis euros)/ano,
Ponto I7.7- Yitor Manuel Guardado Domingues

Foi

presente à reunião um requerimento em que o encarregado de educação do aluno Vitor Manuel Guardado
Domingues, solicita transporte escolar gÍatuito para o seu educando, do lugar de Fontainhas, freguesia de Abiul,
para esta Cidade.
Junto encontra-se uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, do seguinte teor:
'O aluno Vítor Manuel Guardado Domingues lem 16 anos de idade e vai
írequentar o 7." ano na Escola
Secundária de Pombal.
Pertence a uma família numerosa, composta pelo casal e 4 filhos, todos estudsntes.
Apesar de ambos os pais eslarem inseridos profissionalmente, a situação económica é bastaníe precária,
uma vez que o rendimento mensal per capita é de 142,11 € (cenÍo e quarenta e dois euros e onze cêntimos).
Face ao exposto e tendo em conta que o aluno lransitou d ano proponho que lhe seja concedido o trawporte
escolar graÍuito, uma vez que devido à sua idade já nõo está abrangido pela escolaridade obrigatória.
O custo anual do transporte escolar gratuilo é de 167,00 €(cento e sessenta e sete euros).'

A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na informação da Técnica Superior de
serviço social e com base na alínea d) do n.'4 do artigo 64.'da Lei n.'169199, de lB de setembro,
alterada e republicada pela Lei n.' 5-N2002, de 11 de Jâneiro, supoíâr o pagamento do transporte que
por lei caberia àquele aluno, no montante de € 167,00 (cento e sessenta ê sete euros) /ano.
Ponto l&Outros assuntos nio ilclüídos na ordem do dia.

A câmara deliberou, por

unanimidade, ao abrigo do rrtigo 19.'
Administrativo, apreciar e subm€ter â votação os seguintes assuntos:

do código do

procedimento

Ponto lg-Phno de Urbaniaçâo da Área Urbana

de

Albergaria dos Doze - Discussáo pública.

Foi presente à reunião uma informação da Divisão de Urbanismo, que a seguir se transcreve:
'Concluída a 3'
fase- proposta final do Plano de {Jrbanização da Área [Jrbana de Álbergaria dos Doze e
periodo
concluído o
de acompanhamenlo e conceríação, a Comissão de Coordenaçõo e desenvolvimento
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Regional do Centro (CCDRC), crtrqvés do oJício ref." PUR-LE.l5/2-00, n." 703033, de 22/06/2004, emitiu
parecer favorável condicionando à proposta de Plano, sugerindo algumas correcções às peças escritas e
desenhadas.

Efectuadas a s correcções aos elemenlos que consÍiluem o Plano, e tendo em consideração os pqreceres
emitidos pelas enlidades externas consultadas, propõe-se que a Câmara Municipal de Pombal delibere:

l.

Submeter

a

um periodo de discussão pública o Plano de urbanização da Área (Jrbana de

Álbergaria dos Doze, nos termos definidos no, n.o" 4, 5 do artigo 77." do Decreto-Lei n.'380/99,
de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n." 310/2003, de l0 de Dezembro, ftrando
o período de discussõo pública em 22 dias úteis, com início l0 dias úteis após a publicação do
Aviso no Diário da República.
2. Áprovar os procedimentos a seguir indicados para o período de discussão pública:

'
Á proposta de Plano e os demais pareceres estarôo disponíveis para consulta dos
munícipes na Junta de Freguesia de Albergaria dos Doze e nos serviços técnicos da
Câmara Municipal de Pombal, de segunda

a

sscta-íeira no horário normal de

expediente, ou seja, das 9 as 12 horas e das 14 às 18 horas e das t horas às 12 horas e
30 minutos e das l4 horas às l7 horas e 30 minutos, respectivamente.

'

Os inleressados poderão apresentar no prazo estipulado para

o

efeito,

pedidos de esclarecimento, em impresso próprio
a fornecer pela Junla de Freguesia de Albergaria dos Doze e/ou pelos ser-viços técnicos
da Câmara Municipal de Pombal.
.
Será realizada em data a defnir, uma sessão pública de apresentação e
esclarecimento da proposta de Plano de Urbanização, em local a determinar pela Junta
de Freguesia de Albergaria dos Doze.
reclamações, observações, sugestões

e

Junlo se anexa a Proposta de Plano a submeÍer a apreciação da populaçõo e demais agenÍes locais e cópia
dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o Plano de Urbanizaçlo da Área Urbana de
Albergaria dos Doze a discussão pública, de harmonia com a informação da Diüsno de Urbanismo,
supra trânscrita.
Potrto 20-Àquisição de Terrenos:

Ponto 20.1- Aquisição de teneno para dlarga,nento do
parque de mermdas da Fonte da Pedra - Louriçal.
Foi presente à reunião uma proposta do Seúor Presidente da Câmara, que a seguir se tmnscreve:
'ÁSSUNTO: Aquisição de terreno para alqrgamenlo do parque de merendas da Fonte da Pedra - Louriçal
Considerando que se encontra projecÍada a ampliação do parque de merendas, bem como a construção de
infraestruturas para aquele local, lorna-se necessário proceder à aquisição do terreno para a sua ampliação
e construÇão das necessárias iníraeslruluras.
Considerando a exislência de terreno que reúne, as condições necessarias, e tendo já sido efectuados
contaclos com o proprielário, com vista à aquisição dos mesmo pelo Município de Pombol, resuhando um
acordo de ambas as partes quanto ao preÇo de aquisição.
Considerando que o projecto está dotado em PPI para o Ano 2004/2007 no Objectivo/Programa 2.5.2, no

Projecto Acção 15 com

a

classificação Orgânica/Económica 07/07.03.01,

e em conformidade com

o
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estipulado na alínea J) do n." I do arf 64." da Lei 169/99, de 18 de Setembro, aherada e republicada pela
Lei n." 5-A/2002 de I I de Janeiro.
Proponho a V. Ex.as:
Que pelo preço de€ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros), seja adquirido peto Município de
Pombal, o prédio nistico inscrito na matriz respectiva sob o artigo 33.741, da freguesia de Louriçal e ainda
nõo descrito nem inscrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal, com a área de 1.830 m2.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente, supra trânscrita.
Ponto 20.2- Áquisição de terreno para correcção do traçado
da ligação viária entre os lugores de Trwasso e Chorneca.

Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve:
'ÁSSUNTO: Áquisição de lerrenos para correcção do lraçado da ligação viária entre os lugares de Travasso
e Charneca

Considerando que se obteve acordo com os proprietários dos lerrenos necessários à correcção do traçado da
ligaçõo viária entre os lugares de Travasso e Charneca, impõe-se a sua aquisição nos termos acordados,
sejam os seguinles:
a) Pelo preço de € 2.500,00 (dois mil e quinhenlos euros), o prédio rústico inscrito na matriz respectiva sob
o artigo 18.939, freguesia de Pombal;
b) Pelo preço de € 1.225,00 (mil duzentos e vinte cinco euros) o prédio nistico inscrito na matriz respectiva
sob o artigo l,8.860 freguesia de Pombal;

c) Pelo preço de€ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco euros) o prédio rústico inscrito na matriz

respectiva sob o artigo 18.859 freguesia de Pombal.
Considerando que o projecto está dotado em PPI para o Ano 2004/2007 no Objectivo/Programa 3.3.1.1, no
Projecto Acçdo 27 com a classificação Orgânica/Económica 05/07.03.01, em conformidade com o estipulado
na alínea fl do n." I do arf 64." da Lei 169/99, de 18 de Setembro, aherada e republicada pela Lei n." 5A/2002 de 1l de Janeiro, proponho delibere a Cômara a aquisição dos íenenos nos termos supra referidos.'
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar â proposta do Senhor Presidente, supra transcrita.

Ponto 2l-Bolsâ para dois alunos São

Tomenses,

estagiários do Curso de Administraçilo Loc|l.

Foi presente à reunião a seguinte proposta do Senhor Presidente:

'Erspe§la

l.

O Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA) solicitou a estes Serviços o acolhimento de dois

2.

alunos estagiários do Curso de Administração Local, oriundos de São Tomé e Príncipe.
Estágios estes, de dois meses, que mereceram a miúa autorização e registaram o seu início no passado

dia 13 de Setembro corrente.

3' Tal acolhimento tem subjacente a atribuição,
4.

5.

a título de bolsa, da importância de 375 € por mês a cada

estagiário, perfazendo um custo total de 1500 €.

Termos em que proponho, como decorrência do acima exposto e com fundamento, designadamente, na
alínea f), do n.'4, do Artigo 64.", da Lei n.' 169199 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.'
5-N2002, de I I de Janeiro, delibere a Câmara Municipal atribuiÍ a estes estagiários São-Tomenses, bolsa
mensal do montante de 375 €, conforme acima indicado.
Mais propoúo, acaso esta proposta seja aprovâdâ nos termos referidos, o seja por minuta, para efeitos
imediatos.
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Municipio de Pombal

t7-09-20M

Câmara Municipal

A Câmara deliberou, por unanimidade, âprovar a proposta do Senhor Presidente, supra transcrita.
Ponto 22-lnlervenção de Vereador.

O Seúor Vereador Dr. Jorge Silva perguntou se a Câmara tem conhecimento da instalação de antenas

de

telecomunicações na Rediúa, junto ao Colégio Cidade Roda.
O Seúor Vereador Eng.o Alfredo Gonçalves informou que a Fiscalização Municipal se deslocou ao local tendo
levantado um auto de contra-ordenação e embargo.
Informou ainda que o projecto se encontra em fase de licenciamento.
De seguida, o Seúor Vereador Dr. Jorge Silva perguntou se a Câmara tiúa tomado alguma inicrativa para pôr
termo ao Blog Pombal.
O Seúor Presidente da Câmara informou não ter tomado qualquer iniciativa nessa matéria até porque nunca
condicionou nem pode condicionar a liberdade de expressão.
PoDto 23-Aprovrção por milluta

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovâr a acta por minuta, parâ efeitos imediâtos.
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