ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 22/2003 DE 8 DE OUTUBRO 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 Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião o Senhor Vereador, Eduardo António de
Carvalho Pereira, por motivo de ordem profissional, tendo a Câmara
deliberado justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que, no próximo
dia 15 de Outubro, o Senhor Ministro da Economia se deslocará a Tábua em
visita à Empresa FERJAMPER, do empresário Fernando Tavares Pereira, sita
no Parque Industrial de Tábua, seguindo depois para os Concelhos do
Carregal do Sal e Gouveia.
A Câmara tomou conhecimento.
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No seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara
propôs, que fosse incluído na ordem dos trabalhos, mais um ponto relativo, a
“ PARCELAS DE TERRENOS LOCALIZADAS EM ESPAÇO PARA
EQUIPAMENTO DE DESPORTO E RECREIO NO PDM DE TÁBUA PROPOSTA DE DESTAQUE “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador, Mário Loureiro esclarecendo que as suas
faltas às reuniões se prendem com excesso de trabalho nos Serviços de que
depende.

Funcionamento da A.T.L. - Sobre este assunto o Senhor Vice-Presidente,
José Alberto Pereira, informou da necessidade de se desocuparem, até ao
próximo mês de Dezembro, as instalações do ex-Centro de Saúde de Tábua
onde funciona actualmente o Centro de Actividades de Tempos Livres de
Tábua, por motivo de obras de remodelação no edifício, de harmonia com o
solicitado no ofício n.º 921, de 26 de Setembro p.p., da Santa Casa da
Misericórdia de Tábua, que se dá por reproduzido.
Perante esta situação propôs que o Centro de Actividades em questão
passe a funcionar nas salas existentes no Estádio Municipal de Tábua que
dispõem de condições para o efeito, tendo a Câmara concordado por
unanimidade com a proposta apresentada.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 24 DE SETEMBRO DE 2003;
DELIB. N.º 274 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. –

PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO/DECLARAÇÃO DE UTILIDADE

PÚBLICA COM CARÁCTER DE URGÊNCIA/RECTIFICAÇÃO DE ACTO
PROCEDIMENTAL;
DELIB. N.º 275 - Presente a Informação n.º16/2003, da Dr.ª Alexandra Bento,
do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da Câmara, que se dá por
reproduzida, no sentido de ser rectificada a resolução de requerer a
declaração de utilidade pública das expropriações constantes na deliberação
camarária de 13 de Agosto p.p., de acordo com a norma habilitante.
Assim, a Câmara Municipal propõe a declaração de utilidade pública,
para efeitos das expropriações das diversas parcelas de terreno necessárias
para a execução das obras de reconhecido interesse público, já identificadas
na deliberação camarária de 13 de Agosto p.p., nos termos da alínea c) do
n.º7 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, e artigos 16.º e 20.º da Lei n.º159/99, de 14
de Setembro, e artigos 10.º, 12.º, 14.º e 15.º do Código das Expropriações.
Posto o assunto à consideração a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
aprovar a presente proposta de rectificação da resolução de expropriar, em
face do disposto na alínea a), n.º1 do artigo 10.º do Código das
Expropriações.
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03. – ACÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMINIALIDADE PÚBLICA DE
CAMINHO PÚBLICO NO ARINTE-TÁBUA/RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO
CAMARÁRIA;
DELIB. N.º 276 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi solicitada a
rectificação da deliberação tomada na reunião ordinária de 13 de Agosto p.p.,
por motivo da acção de reconhecimento referida na mesma ser contra a
empresa HUTALAR - CONSTRUÇÕES, LDA, com sede em S. Miguel,
freguesia de Midões deste Concelho, e não contra a empresa MeltaConstruções, LDA., conforme descrição n.º2180/900604 do registo predial.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos concordar com a rectificação solicitada, bem como conceder
poderes ao Senhor Presidente da Câmara para constituir procurador o Senhor
Dr. Paulo Veiga e Moura.
04. – CANDIDATURA AO PROGRAMA LEADER/LIVRO "AS ALMINHAS
DO CONCELHO DE TÁBUA";
DELIB. N.º 277 - Presente a informação n.º 42/2003, de 29 de Setembro p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que de dá por reproduzida, dando
conhecimento da aprovação, pela ADIBER, da candidatura ao programa
LEADER do livro " As Alminhas do concelho de Tábua ", importando em
3.926,95 € ( três mil novecentos e vinte e seis euros e noventa e cinco
cêntimos), a comparticipação da Câmara na execução da referida obra.
Posto o assunto à consideração da Câmara e prestados os
necessários esclarecimentos pela Dr.ª Paula Neves, a Câmara deliberou
por unanimidade concordar com o pagamento do montante indicado,
transferindo-o para a ADIBER.
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05. - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS JUNTAS DE FREGUESIA DO
CONCELHO/LENHA PARA AS ESCOLAS DO 1.º CEB E JARDINS DE
INFÂNCIA;
DELIB. N.º 278 - Presente a informação n.º 32/2003, de 22 de Agosto p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, relativa
à atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia do Concelho, mediante
celebração de protocolos, destinados à aquisição de lenha para as escolas do
1.º CEB e jardins de infância.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir
às Juntas de Freguesia do Concelho um subsídio de acordo com os valores
constantes na referida informação.
06. –

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS JUNTAS DE FREGUESIA DO

CONCELHO/EXPEDIENTE E LIMPEZA;
DELIB. N.º 279 - Presente a informação n.º 33/2003, de 22 de Agosto p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
propondo a atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia do Concelho,
mediante celebração de protocolos, destinados a despesas com expediente e
limpeza nas escolas, no valor de 150,00 €, por sala.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir
às Juntas de Freguesia do Concelho um subsídio de acordo com os valores
constantes na referida informação.
07. –

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS JUNTAS DE FREGUESIA DO

CONCELHO/CANTINAS/REFEITÓRIOS E TRANSPORTES;
DELIB. N.º 280 - Presente a informação n.º 37/2003, de 23 de Agosto p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
propondo à semelhança dos anos anteriores, a concessão de subsídios
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mediante celebração de protocolos com

as

Juntas

de

Freguesia

do

Concelho, com efeitos a partir de 1 de Setembro até 31 de Julho de 2004,
destinados a despesas com cantinas/ refeitórios e transporte das crianças.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar
os referidos protocolos nos termos propostos bem como transferir para as
Juntas de Freguesia os valores constantes na referida informação.
08. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA
DO POVO DE TÁBUA;
DELIB. N.º 281 – Presente um pedido, do Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Tábua, datado de 11 de Março p.p., documento que se dá por
reproduzido, solicitando apoio financeiro para ajudar a custear despesas com
a gravação de um CD de Música Tradicional da Região de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face ao teor da
informação n.º 45/2003, de 3 de Outubro p.p., da Dr.ª Paula Neves, da
DAESC, que se dá por reproduzido, foi deliberado por unanimidade, conceder
ao referido Rancho um subsídio no valor de 1.000,00 € ( mil euros), para os
fins pretendidos.
09. –

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO

SOCIAL DA PARÓQUIA DE CANDOSA;
DELIB. N.º 282 - Presente a informação n.º 40/2003, de 22 de Setembro p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a
atribuição de um subsídio mensal no valor de 150,00 € (cento e cinquenta
euros), à Associação de Socorro Social da Paróquia de Candosa com efeitos
a partir de 1 de Outubro p.p.

até 30 de Junho de 2004,

destinado a

actividades desenvolvidas nas instalações da mesma, onde funciona o
prolongamento de horário do Jardim de Infância de Candosa.
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Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, conceder o subsídio proposto mediante celebração de protocolo
com a referida Associação.

10. - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á FÁBRICA PAROQUIAL DE SINDE;
DELIB. N.º 283 - Presente a informação n.º 40/2003, de 22 de Setembro p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a
atribuição de um subsídio mensal no valor de 125,00 € (cento e vinte e cinco
euros), à Fábrica Paroquial de Sinde com efeitos a partir de 1 de Outubro p.p.
até 30 de Junho de 2004,

destinado a actividades desenvolvidas nas

instalações da mesma, onde funciona o prolongamento de horário do Jardim
de Infância de Candosa.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, conceder o subsídio proposto mediante celebração de protocolo
com a referida Fábrica Paroquial.
11. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA OS JARDINS DE INFÃNCIA DO
CONCELHO;
DELIB. N.º 284 - Presente a informação n.º 39/2003, de 22 de Setembro p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
propondo a concessão de um subsídio mensal, aos seguintes Jardins de
Infância: - Candosa, Covas, Espariz, Meda de Mouros, Midões, Mouronho,
Póvoa de Midões, Sinde e Tábua, nos quais funcionam a Componente de
Apoio à Família, com efeitos a partir de 1 de Outubro até 30 de Junho de
2004, destinados a aquisição de material didáctico, mediante celebração de
protocolos .
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Face

ao

teor

daquela

informação,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, celebrar os referidos protocolos com a escola sede de
agrupamento a que pertence cada Jardim, transferindo para as mesmas os
valores constantes na referida informação.
12. – APOIO AS ACTIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS;
DELIB. N.º 285 - Na sequência da política de desenvolvimento e apoio
desportivo levada a cabo por esta Autarquia, e à semelhança de anos
anteriores e de acordo com conversações e pedidos de apoio financeiro
efectuados pelos dirigentes dos vários Grupos Desportivos do Concelho, a
Câmara deliberou conceder os seguintes subsídios para apoio ao trabalho
desenvolvido por estes no futebol , nomeadamente na formação e ocupação
de um grande número de jovens de diversos escalões etários:
-Clube Desportivo Tabuense – 4 000 €/mês entre Setembro de 2003,
retroactivo e Junho de 2004;
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador,
Serafim Martins por motivo de exercer o cargo de Presidente da Assembleia
Geral do referido Grupo.
-Clube Desportivo Tourizense – 5 000 €/mês entre Setembro de 2003,
retroactivo e Junho de 2004;
Aprovado por unanimidade.
-Associação Recreativa de Melhoramentos da Vila do Mato – 1 500
€/mês entre Setembro de 2003, retroactivo e Junho de 2004;
Aprovado por unanimidade.
-Grupo Desportivo Vasco da Gama – 1 500 €/mês entre Setembro de
2003, retroactivo e Junho de 2004;
Aprovado por unanimidade.
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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, que
foram aprovados por unanimidade, à excepção do protocolo relativo ao Grupo
Desportivo Tabuense que foi aprovado por maioria com a abstenção do
Senhor Vereador, Serafim Martins por pertencer aos Corpos Sociais do
mesmo.
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.

13. -

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL/PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO COM A UNIVERSIDADE DE AVEIRO;
DELIB. N.º 286 – Presente a informação n.º 30/2003, de 19 de Agosto p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
propondo, face ao mau estado de conservação e de acondicionamento em
que se encontram os documentos que fazem parte do Arquivo, que seja
efectuada uma limpeza de fundo e respectiva organização do mesmo por
técnicos especializados naquela área, dando igualmente conhecimento da
existência de um grupo de alunos que frequentam o 2.º Ano do bacharelato
do Curso de Arquivo, da Universidade de Aveiro, acompanhados pelo seu
professor que mostraram disponibilidade para executar este serviço,
faseadamente e por um período aproximadamente de três meses.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade concordar com a proposta apresentada, autorizando os alunos
em questão a executar a limpeza e organização do Arquivo Municipal bem
como assegurar o transporte dos mesmos.
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14. – FEIRA DE S. MARTINHO/ALTERAÇÃO DE DATA;
DELIB. N.º 287 - Interveio o Senhor Vereador, José Alberto Pereira propondo
que a Feira Anual de S. Martinho , do dia 11 de Novembro, seja antecipada
para o dia 9 (Domingo), pretendendo-se com esta medida que a referida
Feira tenha uma maior afluência e um maior brilhantismo.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada, bem como dar
conhecimento da referida alteração aos feirantes e população em geral,
através de editais a divulgar nos jornais locais e a afixar nos locais públicos
do costume.

15. - PASSES ESCOLARES GATUITOS;

DELIB. N.º 288 - Presente a informação n.º 37/03, de 25 de Setembro p.p., da
Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de António
Manuel Correia de Brito, que anexa um atestado da Junta de Freguesia de
Candosa e modelo 3 do I.R.S., solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para a sua educanda, Joana Raquel Simões Brito,
documentos que se dão por reproduzidos.
Face ao parecer desfavorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, não conceder a atribuição de passe
escolar gratuito.
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Presente a informação n.º 38/03, de 25 de Setembro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Maria de Fátima
Correia Ramos, que anexa um atestado da Junta de Freguesia de Ázere,
solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para a sua educanda,
Susana Patrícia Correia Ramos, documentos que se dão por reproduzidos.
Face ao parecer desfavorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, não conceder a atribuição de passe
escolar gratuito.
Presente a informação n.º 39/03, de 25 de Setembro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Ana Cristina
Gomes Nunes Marques de Almeida, que anexa um atestado da Junta de
Freguesia de Mouronho, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para a sua educanda, Vanessa Catarina Gomes Marques da Costa,
documentos que se dão por reproduzidos.
Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.
Presente a informação n.º 40/03, de 25 de Setembro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de João de Oliveira
Morais, que anexa uma declaração da Junta de Freguesia de Midões,
solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para a sua educanda,
Mónica Sofia Fonseca Morais, documentos que se dão por reproduzidos.
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Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.
Presente a informação n.º 42/03, de 30 de Setembro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Maria Teresa
Baptista Dias, que anexa um atestado da Junta de Freguesia do Covelo,
solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para a sua educanda,
Tânia Filipa Baptista Dias, documentos que se dão por reproduzidos.
Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.

Presente a informação n.º 43/03, de 30 de Setembro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Maria Antónia
Ferreira da Cunha Correia, que anexa um atestado da Junta de Freguesia do
Covelo, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para a sua
educanda, Laura Marisa Ferreira Correia, documentos que se dão por
reproduzidos.
Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.

16. - ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 289 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Teresa Maria Fonseca Rodrigues Pereira.
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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.

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Maria Lisete Godinho.
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.
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Mónica Isabel Fonseca Santos.
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.
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com António Oliveira Coimbra.
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.
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17. – LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 290 - Presente o processo de loteamento urbano n.º 272/03SAD/60/014, que se dá por reproduzido, da CONSTROITÁBUA –Sociedade
de Construções, Ld.ª, solicitando alteração ao projecto de loteamento n.º
01/01-SAD/60/014, sito à Praça Professor Dr. Castanheira Neves e Rua Dr.
Francisco Beirão, na Vila de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar a alteração em apreço, atendendo ao parecer favorável
do Senhor Arquitecto Carlos dos Santos e informação n.º 24/03, de 7 de
Outubro p.p., da Eng.ª Luísa Camacho, que se dá por reproduzida.

Presente o processo de loteamento urbano n.º 12/92, que se dá por
reproduzido,

da

FONTARTECNICA–Construções

e

Urbanismo,

Ld.ª,

solicitando aprovação de alteração ao referido projecto de loteamento, sito na
Fonte Arcada, da freguesia e concelho de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar a alteração em apreço, atendendo aos pareceres
favoráveis

dos Senhores: -

Arquitecto Carlos dos Santos, Director do

DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e informação n.º 67/03, de 6 de Outubro p.p.,
do Eng.º José Lima, que se dá por reproduzida.

Presente o processo de loteamento-emparcelamento urbano n.º
68/303-SAD/60/13, que se dá por reproduzido, De Carlos Oliveira Macedo
Lameiras e outro, solicitando aprovação do referido projecto de loteamentoemparcelamento, sito no Casal do Mato , da freguesia de Sinde, concelho de
Tábua.
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Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar o projecto em apreço, atendendo aos pareceres
favoráveis

dos Senhores: -

Arquitecto Carlos dos Santos, Director do

DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e informação n.º 45/03, de 24 de Setembro
p.p., do Arq.º Estagiário Pedro dos Santos com a concordância da Eng.ª
Luísa Camacho, que se dá por reproduzida.

18. - LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
-INFORMAÇÃO PRÉVIA
DELIB. N.º 291 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 59/03 –
SAD/30/009, que se dá por reproduzido, em que é requerente Irene de Jesus
Van der Hulst.
Posto o assunto à consideração da Câmara,
unanimidade, aprovar

foi deliberado por

o pedido de informação prévia, atendendo aos

pareceres dos Senhores: - Arq.º Carlos Santos, Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues e informação n.º 68/03, de 7 de Outubro p.p., do Senhor
Eng.º José Lima , que se dá por reproduzida.

-INFORMAÇÃO PRÉVIA
Presente o processo de licenciamento de obras

n.º 35/02 –

SAD/30/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente Victor Manuel
Martel Cuco, na qualidade de Administrador da firma SUPERTABUASupermercados, S.A..
Posto o assunto à consideração da Câmara,
unanimidade, aprovar

foi deliberado por

o pedido de informação prévia, atendendo aos

pareceres dos Senhores: - Arq.º Carlos Santos, Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues e Eng.ª Luisa Camacho.
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-PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Presente o processo de autorização n.º 285/03–-SAD/40/014 , que se
dá por reproduzido, respeitante à construção de um edifício habitacional, sito
ao loteamento na Av. Da Ribeira, lote n.º 1, em Tábua em que é requerente a
CONSTROITABUA-Sociedade de Construção, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo à informação
n.º 51/2003, do Arq.º Estagiário com a concordância da Senhora Eng.ª Luisa
Camacho e respectivo parecer favorável do Senhor Arquitecto Carlos Santos,
foi deliberado por unanimidade, aprovar o projecto de licenciamento em
apreço.

19. - ISENÇÃO DE TAXAS;
DELIB. N.º 292 - Presente a informação n.º 26/03, de 30 de Junho p.p., da
Dr.ª Paula Duarte, da DAESC, que anexa um conjunto de documentos que se
dão por reproduzidos, relacionados com o pedido de isenção do pagamento
de taxas de licenciamento de obras para uma habitação que Rosa Maria
Garcia Fonseca Nunes pretende construir em Lageosa-Ázere.
Constatando-se que se trata de uma família económicamente
carenciada, vivendo em casa arrendada com precárias condições de
habitabilidade e face ao parecer do Eng.ª José Lima, do DOUMA, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a redução de taxas até ao máximo de
90%, nos termos do n.º 4, do art.º 9.º do Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação, Taxas e Compensações.

20. - AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 293 – Presente a informação n.º 23/2003 , de 6 de Outubro
p.p., da Eng.ª Luísa Camacho com a concordância do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo
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ao Auto de medição n.º 6 de trabalhos contratuais, apresentado pela
Firma SOCONGO - Sociedade de Construções Gouveias, Ld.ª, da
empreitada ” Beneficiação entre Covas (EN 236-6) E Esporão (EM 5029)", no
valor

de 44.351,16 €, ( quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um

euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 66/2003 , de 6 de Outubro p.p., do Eng.º
José Lima com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro

Rodrigues,

que se dá

por

reproduzida,

relativo

ao Auto

de

medição n.º 6 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da empreitada ” Sistema de Drenagem de
Águas Residuais do lugar de Póvoa de Midões ", no valor de 34.469,04 €,
( trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove euros e quatro cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

21.

-

12.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DO

ANO

DE

2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 294 - Presente a 12ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 35/RSF/03, de 26 de Setembro p.p.,
documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade , ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
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22. - PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 295 - Presente a informação n.º 15/SETL/03 de 3 de Outubro 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.

23. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 296 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 190, de 7 de
Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Vice-Presidente da Câmara,

A Secretária,
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