ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º 02/2003 DE 22 DE JANEIRO DE
2003

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. Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião os Senhor Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova
Veigas, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado por
unanimidade justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Não houve intervenções por parte do Senhor Presidente da Câmara.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Não houve intervenções por parte dos Senhores Vereadores.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 17 DE JANEIRO DE 2003;

DELIB. N.º 24 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO/BONIFICAÇÃO
DE JUROS/PIDACC/MEDIDA 1.8;
DELIB. N.º 25 – Presente o ofício n.º 210188, de 15 de Janeiro p.p., da
Comissão de Coordenação da Região Centro, documento que se dá por
reproduzido, informando que o processo de contratação dos empréstimos
bonificados respeitantes aos projectos mencionados no ofício n.º 223/13 RSF,
de 8 de Janeiro p.p., desta Câmara Municipal, deverá ser cancelado face ao
despacho

do Senhor Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e

Ambiente comunicado através do ofício circular POC n.º 48, de 13/11/2002,
da referida Comissão de Coordenação e do qual a Câmara já tomou
conhecimento em reunião ordinária pública de 27 de Novembro de 2002.
A Câmara tomou conhecimento do teor do referido ofício e deliberou,
por unanimidade, dar sem efeito a deliberação tomada na reunião de
13/11/2002

bem como propôr à Assembleia Municipal a anulação dos

empréstimos aprovados pela mesma em Sessão de 20/12/2002, na próxima
Sessão daquele órgão deliberativo e posteriormente dar-se conhecimento à
Caixa Geral de Depósitos .
O Senhor Presidente da Câmara salientou as enormes dificuldades que
esta medida acarreta, pois vai inviabilizar a execução de algumas obras. Há
necessidade de se definirem novas prioridades de empreendimentos, não se
compreendendo estas medidas pois trata-se de obras candidatas e já
homologadas aos Fundos Comunitários.
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03. – JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA BOAVISTA/CAMINHO
RURAL DE OLAS DE BAIXO – VALE DOS FERREIROS;
DELIB. N.º 26 – Presente o ofício da Junta de Freguesia de S.João da
Boavista, de 28 de Novembro de 2002, documento que se dá por reproduzido,
em que é solicitada a cedência da máquina bulldozer para rectificação do
caminho rural entre Olas de Baixo e Vale de Ferreiros e beneficiação do
caminho entre a estrada de Tábua e Quinta das Corgas, bem como colocação
de tout-venant nos mesmos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à referida Junta de Freguesia os apoios solicitados.
04. – PROGRAMA FORAL/EIXO I/MEDIDA 1.6/ALTERAÇÕES
CANDIDATURA/NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO;

À

DELIB. N.º 27 – Presente o ofício n.º 209596, de 2 de Dezembro p.p., da
Comissão de Coordenação da Região Centro, documento que se dá por
reproduzido, relacionado com a candidatura ao Programa em referência.
O Senhor Director do DAF, Dr. José Afonso prestou esclarecimentos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, ratificar
o acto de reformulação da Candidatura ao Programa FORAL, praticado pelo
Senhor Vice-Presidente em 13 de Dezembro p.p..
05. – PEDIDOS DE ISENÇÃO DE SISA;
DELIB. N.º 28 – Presente um requerimento de Maria Alexandra Coelho Bento
e Paulo Alexandre Coelho Barbosa, de 23 de Dezembro p.p. e declaração dos
mesmos de 20 de Janeiro p.p., requerendo isenção de sisa na aquisição de
uma fracção autónoma para primeira habitação própria e permanente,
denominada Letra Q (3.º A), do prédio urbano descrito na Conservatória do
Registo Predial de Tábua sob o n.º 0192/231085, da freguesia de Tábua,
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inscrito na matriz respectiva sob o n.º 2733, no âmbito dos incentivos fiscais à
interioridade, previstos na Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro, Lei n.º 109B/2001, de 27 de Dezembro, Decreto-lei n.º 310/2001, de 10 de Dezembro e
Portaria n.º 1467-A/2001, de 31 de Dezembro.
Face ao parecer do Consultor Jurídico, Dr. Paulo Veiga e Moura,
documento que se dá por reproduzido, e considerando que se encontram
reunidos os requisitos legais exigido, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
isentar de sisa os requerentes, na aquisição do prédio em questão, bem como
alertar os mesmos para as sanções a que ficam sujeitos caso o destino a dar
ao prédio não seja o declarado.
Mais foi deliberado por unanimidade que, doravante, pedidos desta
natureza, sejam submetidos a despacho do Senhor Presidente da Câmara ou
do seu substituto legal, após parecer do Consultor Jurídico, acto a ser
ratificado posteriormente em reunião de Câmara.
06. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 29 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 14 de 21 de
Janeiro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;
- Emídio Castanheira dos Santos e António Pereira Francisco;
Presentes à reunião os munícipes em referência, sócios gerentes da
Empresa Tornomoita - Torneamentos de Granitos da Moita, Ld.ª, com sede
em Moita da Serra, freguesia de Carapinha, deste concelho, expondo assunto
relacionado com aquela empresa já antigo, de apoio ao desenvolvimento
industrial que consiste na pavimentação do acesso à fábrica e entrada
interior.
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A Câmara deliberou enviar ao local o Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues e solicitar uma visita à Comissão da Indústria.

- Nicolau Bento;
Presente à reunião o munícipe em referência, residente no Largo do
Sapateiro, em Vila do Mato, freguesia de Midões, deste concelho, solicitando
resposta a uma exposição que em tempos foi enviada à Câmara pelos
habitantes daquela localidade relacionada com o saneamento. Reconhece
que se trata de uma situação complicada, mas que urge ser resolvida, pelo
que alvitrou como possível solução para colmatar as deficiências focadas, a
construção de uma fossa séptica no caminho.
Sobre o exposto, o Senhor Vereador Serafim Martins informou aquele
munícipe que a situação irá ser analisada.

- Fernando Jorge Marques Pereira Oliveira;
Pelo munícipe em referência, residente no lugar de Sergudo, freguesia
de São João da Boavista, deste concelho, foi presente à Mesa uma factura de
consumo de água,

pedindo esclarecimentos quanto às tarifas do lixo

aplicadas de 7 de Agosto a 4 de Dezembro de 2002.
Relativamente ao assunto exposto, o Senhor Presidente da Câmara
informou que iria analisar a situação junto das Águas do Planalto e
posteriormente, lhe prestaria os esclarecimentos necessários.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.
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