ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 03/2003 DE 12 DE FEVEREIRO 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. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Mário de Almeida Loureiro

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto que ficasse exarado
em acta um voto de pesar e se fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento
do Dr. Guilherme Abranches Pinto, médico ilustre cujo valor era reconhecido
por todos os Tabuenses e que muita falta fará na assistência clínica dos
mesmos.
A Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a proposta
apresentada.
O Senhor Presidente propôs que fosse incluído na ordem dos trabalhos
mais um ponto relativo a “ Estágio da equipa de Futebol Alemã do Dresdner “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses:
O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer o teor do ofício n.º
211, de 30 de Janeiro p.p., da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, que se dá por reproduzido, relacionado com a vinda da
Inspecção Geral da Administração do Território (IGAT) ao Município de
Tábua, no ano em curso.
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, querendo saber
em que situação se encontra o assunto relacionado com a factura em dívida à
Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A, que fora
retirado da ordem dos trabalhos na reunião ordinária de 27 de Dezembro p.p.
O Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director do DOUMA, explicou que
em virtude de não ter acompanhado os trabalhos realizados no troço do
rallye, nem ter documentos que sustentem o pagamento da factura em
questão, que normalmente obedecem a ajuste directo, entende que se deve
proceder à devolução da mesma.
Sobre o assunto e a fim de que os presentes pudessem entender o que
efectivamente aconteceu, o Senhor Vereador Serafim Martins esclareceu que
no último rallye, realizado no concelho, o troço se encontrava intransitável
devido aos temporais que na altura se fizeram sentir e dada a proximidade do
evento houve necessidade de se recorrer ao aluguer de máquinas à
Sopovico, testemunhando que os trabalhos foram executados pela empresa
em questão.
Neste contexto, interveio o Senhor Vereador, José Alberto, propondo
que se encontre uma solução legal para se proceder à regularização da
referida factura, tendo o executivo aprovado por unanimidade.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 22 DE JANEIRO DE 2003;
DELIB. N.º 30 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL;
DELIB. N.º 31 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que em face do
processo de revisão do PDM ser moroso e demasiado complexo do ponto de
vista administrativo e perante a urgência de resolver assuntos que se
apresentam e que dizem respeito à concretização de novos investimentos
públicos de interesse colectivo, tais como, de equipamento escolar e parques
industriais, a Câmara Municipal terá que propôr a suspensão parcial do PDM
com

o

fundamento

da

alteração

significativa

das

perspectivas

de

desenvolvimento económico e social local incompatíveis com a concretização
das opções estabelecidas no instrumento de gestão territorial – PDM.
Sobre o assunto foram apresentadas as áreas delimitadas na planta de
ordenamento objecto da decisão de suspensão parcial, que se dão por
reproduzidos.
Aprovado por unanimidade.
03. – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO
BEIRÃO/ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E PLANO
PLURIANUAL DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2003;
DELIB. N.º 32 – Presente o ofício n.º 1579, de 13 de Dezembro p.p., da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, bem como
respectivos Orçamento da Receita e da Despesa e Plano Plurianual de
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Actividades para o ano 2003, documentos que se dão por reproduzidos, nos
valores de 17.050.422 € e 7.185.829,19 € (financiamento definido),
respectivamente.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por

unanimidade, em

minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, dar
conhecimento à Assembleia Municipal dos documentos em questão.
04. –

QCA III – P.O.CENTRO – EIXO I – APOIO AO INVESTIMENTO

MUNICIPAL E INTERNACIONAL – COMUNICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO;
DELIB. N.º 33 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto que este
ponto fosse retirado da ordem dos trabalhos, uma vez que o executivo já teve
conhecimento do assunto na reunião de Câmara de 11 de Dezembro de
2002.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.
05. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á JUNTA DE FREGUESIA DE MEDA DE
MOUROS;
DELIB. N.º 34 – Presente o ofício de 15 de Janeiro p.p., da Junta de
Freguesia de Meda de Mouros, que se dá por reproduzido, informando que se
encontram concluídas as obras de reparação levadas a efeito pela mesma na
escola do 1.º Ciclo daquela freguesia.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Meda de Mouros um
subsídio no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos), para ajudar a custear
as obras efectuadas na escola em questão, mediante a celebração do
respectivo protocolo.
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06. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;

DELIB. N.º 35 - Presente uma missiva de Maria Lucília Alves Madeira, que
anexa um atestado da Junta de Freguesia de Covas, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para o seu educando Márcia Isabel Alves
Ribeiro, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para o seu educando Márcia Isabel Alves Ribeiro.
07. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB N.º 36 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com António Santos Maurício.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
08. – SUSPENSÃO DE TRABALHOS/PAVIA, PAVIMENTOS E VIAS, S.A.;

DELIB. N.º 37 - Presente a informação n.º 004/2003, de 5 de Fevereiro p.p. do
Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se
dá por reproduzida, propondo a suspensão de trabalhos na

obra

”Beneficiação e Rectificação da EM 501 Tábua – Póvoa de Midões - Tojais”,
adjudicada à Firma PAVIA, Pavimentos e Vias, S.A., dada a necessidade de
se proceder a alterações na rede de abastecimento de água a Póvoa de
Midões.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida suspensão de trabalhos pelo período de 60
dias.
09. – RECLAMAÇÃO/C.I.M.A.;

DELIB. N.º 38 -

Presente uma reclamação de 20 de Janeiro p.p.,

apresentada pela CIMA – Centro de Inspecção Mecânica em Automóveis,
S.A, documento que se dá por reproduzido, relacionada com danos causados
em duas viaturas daquela empresa, nomeadamente, rebentamento de pneus,
resultantes de uma cratera existente no pavimento da EM 502, entre
Andorinha e Santo Amaro e cujo o valor é de 154,22 € , conforme orçamento
que anexa.
Após análise da situação, foi deliberado por maioria, com um voto
contra do Senhor Vereador, Eduardo Pereira, informar aquela empresa que
esta Câmara não pretende comparticipar monetariamente os danos
apresentados.
10. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;

DELIB. N.º 39 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 17/01–SAD/30/009, que se dá por reproduzido, respeitante ao empreendimento
turístico que Michael Gerardus Hendrikus Vedder pretende implantar no lugar
e freguesia de Mouronho.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo aos
pareceres

desfavoráveis

da

Direcção

Regional

do

Ambiente

e

do

Ordenamento do Território do Centro e do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, indeferir o processo de
licenciamento em questão.
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11. – CONTRATOS DE URBANIZAÇÃO;

DELIB. N.º 40 - Presente o contrato de urbanização a celebrar entre o
Município de Tábua e herdeiros de António Pereira de Abreu, que se dá por
reproduzido, relativo ao processo de licenciamento da operação de
loteamento n.º 10/01-SAD/60/014, atendendo ao preceituado no art.º 55.º do
Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo
Dec.Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.
Submetido

a apreciação a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar o referido contrato de urbanização, autorizando o Senhor Presidente
da Câmara a outorgá-lo em representação do Município.
Mais foi deliberado, por unanimidade, que aquando da celebração do
mesmo a ele se fará menção no respectivo alvará.

DELIB. N.º 41 - Presente o contrato de urbanização a celebrar entre o
Município de Tábua e os Senhores Carlos Figueiredo, representante da
empresa Figueiredo & Filhos, Ld.ª, António José Pedrosa O. Ribeiro e
Fernando Dias Ferreira, que se dá por reproduzido, relativo ao processo de
informação prévia para loteamento n.º 26/00-SAD/65/014, atendendo ao
preceituado no art.º 55.º do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as
alterações introduzidas pelo Dec.Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.
Submetido

a apreciação a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar o referido contrato de urbanização, autorizando o Senhor Presidente
da Câmara a outorgá-lo em representação do Município.
Mais foi deliberado, por unanimidade, que aquando da celebração do
mesmo a ele se fará menção no respectivo alvará.
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DELIB. N.º 42 - Presente novamente o contrato de urbanização celebrado
entre o Município de Tábua e a empresa CONSTROITÁBUA e aprovado na
reunião extraordinária de 22 de Novembro p.p., que se dá por reproduzido,
para efeitos de alteração do resumo das estimativas orçamentais, na rubrica
da iluminação pública, anexo aquele contrato.
Submetido

a apreciação a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar a referida alteração ao contrato de urbanização, autorizando o Senhor
Presidente da Câmara a outorgá-lo em representação do Município.
Mais foi deliberado, por unanimidade, que aquando da celebração do
mesmo a ele se fará menção no respectivo alvará.
12. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;

Presente a lista de processos de obras particulares, de 20 de Janeiro
p.p., submetida a despacho, documentos que se dão por reproduzidos e
distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
13. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;

DELIB. N.º 43 - Presente a informação n.º 2/SETL/03 de 7 de Fevereiro p.p.,
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao assunto em
referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
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14. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 44 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 29 de 11 de
Fevereiro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
15. – ESTÁGIO DA EQUIPA DE FUTEBOL ALEMÃ DO DRESDNER;

DELIB. N.º 45 - Presente um documento do Senhor Jorge Alexandre da
Soledade

Marques, datado de 10 de Fevereiro p.p., que se dá por

reproduzido, solicitando a cedência do Estádio Municipal de Tábua para um
estágio a levar a efeito pela equipa Alemã Dresdner de 13 a 21 de Fevereiro,
bem como transporte.
Foi

salientado

que

este

acontecimento

contribui

para

o

desenvolvimento desportivo e turístico do concelho bem como do Hotel de
Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade concordar com o solicitado.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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