ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º26/2002 DE 22 DE NOVEMBRO DE
2002
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro

I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01– ACESSOS AO CENTRO DE SAÚDE DE TÁBUA/ROTUNDA NA QUINTA DA
LAVANDEIRA;

Presente o contrato de urbanização relativo ao assunto em epigrafe,
documento que se dá por reproduzido, que depois de analisado pelo executivo
municipal e face aos esclarecimentos prestados pela Comissão de Avaliação e
pelo Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi o mesmo aprovado por
unanimidade.
Mais foi deliberado por unanimidade conceder, poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para assinatura do referido contrato de urbanização.

02. – PRAÇA PROF. DR. CASTANHEIRA NEVES/PALÁCIO
JUSTIÇA/AVENIDA DA RIBEIRA/CONSTRÓITÁBUA, L.DA;

DA

Presente o contrato de urbanização relativo ao assunto em epigrafe,
documento que se dá por reproduzido, que depois de analisado pelo executivo
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municipal e face aos esclarecimentos prestados pela Comissão de Avaliação e pelo
Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, e analisado o parecer do Sr. Arq.
Consultor Carlos dos Santos, autor do Plano de Urbanização da Vila de Tábua, em
execução, igualmente dado por reproduzido, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Mais foi deliberado por unanimidade conceder, poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para assinatura do referido contrato de urbanização.

03.
–
AVENIDA
DE
LISBOA/ROTOCOLO
PROPRIETÁRIOS/HERDEIROS DE ANTÓNIO ABREU;

COM

OS

Presente o contrato de urbanização relativo ao assunto em epigrafe,
documento que se dá por reproduzido, que depois de analisado pelo executivo
municipal e face aos esclarecimentos prestados pela Comissão de Avaliação e pelo
Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade.
Mais foi deliberado por unanimidade conceder, poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para assinatura do referido contrato de urbanização.

04. – TERRENO PARA CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL/EDIFICAÇÃO
EXISTENTE/ZONA INDUSTRIAL DE TÁBUA/FRIOPASTEL, L.DA;

Presente a informação n.º22/2002, de 13 de Novembro p.p., da Dr.ª
Alexandra Bento, do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da Câmara, e
parecer favorável do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
documento que se dá por reproduzido, relativa à transmissão do prédio rústico
n.º4139, propriedade do Município de Tábua, com a área de 4664m2, onde se
encontra edificada uma nave industrial - pavilhão com 1500 m2 de área coberta.
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos, a
Câmara deliberou por maioria com uma abstenção, do Senhor Dr. Jorge Veigas,
nada ter a obstar àquela transmissão onerosa e concordar com a realização da
escritura de venda do referido prédio/terreno de construção industrial à empresa
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Friopastel – Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Lda,
concedendo poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar a respectiva
escritura de compra e venda em representação do Município, bem como
submeter a presente deliberação à aprovação ou ratificação da Assembleia
Municipal.
Relativamente à abstenção do Senhor Vereador Dr. Jorge Veigas, o
mesmo justifica o acto dizendo que por impedimento legal não se pronuncia visto
que é advogado da empresa Friopastel,Lda.

05. – APOIO ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS;

A Câmara deliberou conceder, à semelhança de anos anteriores, os
seguintes subsídios aos seguintes Clubes de Futebol do Concelho, para apoio ao
trabalho desenvolvido por estes no futebol Juvenil, com todas as consequências
benéficas que daí advêm no sentido da mobilização dos jovens do Concelho para
a prática desportiva, orientando-os para uma vida saudável:
-Clube Desportivo Tabuense, ofício n.º 22, de 23 de Outubro p.p.,
documento que se dá por reproduzido – Esc. 4 000 €/mês entre Setembro de
2002, retroactivo e Junho de 2003;
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Mário
Loureiro.
-Clube Desportivo Tourizense, ofício com registo de entrada em 8 de
Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido – Esc. 4 000 €/mês entre
Setembro de 2002, retroactivo e Junho de 2003;
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Mário
Loureiro.
-Associação Recreativa de Melhoramentos da Vila do Mato – ofício de 27
de Agosto p.p., documento que se dá por reproduzido – Esc. 1 500 €/mês entre
Setembro de 2002, retroactivo e Junho de 2003;
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Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Mário
Loureiro.
-Grupo Desportivo Vasco da Gama – ofício n.º E.G.02, de 6 de Agosto p.p.,
documento que se dá por reproduzido – Esc. 1 500 €/mês entre Setembro de
2002, retroactivo e Junho de 2003;
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Mário
Loureiro.
O Senhor Vereador Serafim Martins ausentou-se da sala não participando
da votação respeitante ao Clube Desportivo Tabuense por pertencer aos Corpos
Sociais do mesmo.
Presentes quatro protocolos a celebrar com as associações desportivas,
Grupo

Desportivo

Tabuense,

Grupo

Desportivo

Tourizense,

Associação

Recreativa de Melhoramentos da Vila do Mato e Grupo Desportivo Vasco da
Gama, documentos que se dão por reproduzidos, no âmbito das deliberações
anteriores.
Após a sua apreciação foram os mencionados contratos-programa
aprovados por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Mário Loureiro,
bem como conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para assinatura
dos mesmos.
O Senhor Vereador Serafim Martins ausentou-se da sala não participando
da votação respeitante ao protocolo relativo ao Grupo Desportivo Tabuense por
pertencer aos Corpos Sociais do mesmo.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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