ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10/2006 DE 09 DE MAIO DE 2006
PRESENTES:
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Dr. Marco Paulo Barreiras Marques Batista
Sr. Vereador Eng.º José Alberto Pereira Vieira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador António Carlos da Fonseca Nina

Faltou à presente reunião, o Senhor Presidente da Câmara, Eng.º
Francisco Ivo de Lima Portela, por motivo de representação do Município,
tendo a Câmara por unanimidade deliberado justificar a referida falta.
Dada a ausência do Senhor Presidente da Câmara a presente reunião
foi presidida pelo Senhor José Alberto Pereira, na qualidade de VicePresidente.
Pelas 9 horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal, o Senhor Vice-Presidente deu início à reunião, com o período de
antes da ordem do dia, em cumprimento do artigo 86.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA
O Senhor Vice-Presidente José Alberto Pereira começou por dar
conhecimento do teor de uma missiva, de 3 de Maio p.p., do Senhor Vereador
Carlos Ferreira, relativamente à ausência temporária do mesmo, de 4 de Maio
p.p. a 13 de Maio p.f., bem como, pedido da sua substituição, ao abrigo dos
artigos nºs 78.º e 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
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actualizações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pelo
Senhor António Carlos da Fonseca Nina.
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente desejou as boas vindas ao
Senhor Vereador António Nina e a todos os elementos da Câmara, realçando
que os interesses concelhios estão acima de tudo.

Informou, os presentes da ausência do Senhor Presidente da Câmara,
que se encontra em representação do Município de Tábua, acompanhado do
Senhor Presidente da Assembleia Municipal na XXIII Assembleia Geral do
Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE), em Innsbruck, região
de Tirol, Áustria.
O Senhor Vice-Presidente propôs que fosse incluído na ordem de
trabalhos o seguinte ponto: “CASA DO POVO DE MEDA DE MOUROS
I.P.S.S./DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLIÇO.”
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Intervenção do Senhor Vereador António Carlos da Fonseca Nina:
Interveio o Senhor Vereador António Nina, agradecendo e desejando
igualmente os votos de boas vindas, disponibilizando-se para trabalhar em
prol do desenvolvimento do Concelho, sempre que seja necessário.

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Marco Paulo Barreiras Marques
Batista:
O Senhor Vereador Dr. Marco Batista felicitou o Senhor Vereador
António Nina, desejando igualmente um voto de boas vindas.
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Intervenção do Senhor Vereador Eng.º José Alberto Pereira Vieira:
Seguidamente interveio o Senhor Vereador Eng.º José Vieira saudando
o Senhor Vereador António Nina, salientando, que a Autarquia está sempre,
no seu ponto de vista, de “portas abertas” para receber opiniões e ideias de
todos os Munícipes.
Ainda no seguimento da sua intervenção o Senhor Vereador, destacou
a vaga de assaltos e actos de vandalismo, que têm ocorrido na Vila de Tábua.
Informou os presentes dos actos de destruição efectuados no Parque
Sarah Beirão, focando, o recente assalto à Escola Secundária de Tábua.
Mais, deu conhecimento de uma reunião realizada com o Comandante
do Posto da G.N.R., para serem tomadas as providências que a situação
exige.
Sobre o assunto acima abordado o Senhor Vereador António Nina
salientou, que, em seu entender, o Parque Sarah Beirão têm pouca
iluminação.
Interveio o Senhor Vereador Eng.º José Vieira informando os presentes
que a iluminação já foi executada.

Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia o Senhor VicePresidente da Câmara propôs que fosse nomeada para secretariar a presente
reunião a funcionária Liliana Marina Fonseca Cristóvão.
Aprovado por unanimidade.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 19 DE ABRIL DE 2006;
DELIB. N.º 315 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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2. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE ABRIL DE 2006;
DELIB. N.º 316 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
3. – AQUISIÇÃO DE PARCELAS/TERRENOS NECESSÁRIOS À
CONSTRUÇÃO DA OBRA “ZONA INDUSTRIAL DA CATRAIA DE
MOURONHO/VENDA DA SERRA” – VIA DO DIREITO PRIVADO;
DELIB. N.º 317 – Na sequência de uma informação datada de 22 de Fevereiro
p.p., da Eng.ª Mónica, do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da
Câmara, foi presente outra informação datada de 12 de Abril p.p., documentos
que se dão por reproduzidos, referente à viabilidade de realização de
escrituras para aquisição de oito parcelas de terrenos, nomeadamente:
- Parcela Seis – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número nove
mil setecentos e cinco, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua, com a área de mil e setenta e quatro metros quadrados, a
confrontar a Norte com Avelino Rodrigues dos Santos, a Nascente com
António Martins Borges, a Sul com Avelino Rodrigues dos Santos e a Poente
com Alexandrino Nunes Rodrigues, propriedade de Américo Daniel Martins
Gomes e Estáquia Hortênsia Agostinho Bemido Martins, residentes na
Castanheira, 3420 -163 Mouronho;
- Parcela Sete – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número nove
mil setecentos e seis, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua, com a área de seiscentos metros quadrados, a confrontar
a Norte com Avelino Rodrigues dos Santos, a Nascente com António Alves
Pereira, a Sul com Avelino Rodrigues dos Santos e a Poente com Hortênsio
Agostinho Bemido, propriedade de José de Brito Alves e Diamantina da
Conceição Martins Alves, residentes na Alvoeira, 3420 -161 Mouronho;
- Parcela treze – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número nove
mil setecentos e doze, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de Mouronho,
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concelho de Tábua, com a área de três mil quinhentos e dez metros
quadrados, a confrontar a Norte com Caminho, a Nascente com Alexandrino
Nunes Rodrigues, a Sul com Albano Francisco Alves e a Poente com António
Alves Pereira, propriedade de José Brito Rodrigues Santos e Maria da
Conceição Santos de Figueiredo Rodrigues, residentes na Rua D. Dinis, Lote
107, Bairro das Courelas, 2690-172 Santa Iria da Zoia.
- Parcela Dezassete – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número
nove mil setecentos e dezasseis, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de
Mouronho, concelho de Tábua, com a área de mil e setenta e dois metros
quadrados, a confrontar a Norte com Caminho, a Nascente com Álvaro
Rodrigues dos Santos, a Sul com Aníbal Francisco e a Poente com Aníbal
Francisco, propriedade de António da Conceição Pereira, Ilídio do Patrocínio
Pereira e Maria Cidália do Nascimento Pereira, residentes na Castanheira,
3420 -163 Mouronho;
- Parcela Dezanove – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número
nove mil setecentos e dezoito, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de
Mouronho, concelho de Tábua, com a área de mil quinhentos e noventa e
quatro metros quadrados, a confrontar a Norte com Raul António das Neves, a
Nascente com Jacinta do Nascimento, a Sul com Alexandrino Nunes
Rodrigues e a Poente com Álvaro Rodrigues dos Santos, propriedade de
António Antunes e Maria Cidália Pereira Rodrigues Antunes, residentes na
Venda da serra, 3420 -176 Mouronho;
- Parcela Vinte e Um – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o número
nove mil setecentos e vinte, sito no lugar de Vale Castela, freguesia de
Mouronho, concelho de Tábua, com a área de dois mil cento e cinquenta e
quatro metros quadrados, a confrontar a Norte com Alexandrino Nunes
Rodrigues, a Nascente com Jacinta do Nascimento, a Sul com José Alves dos
Santos e a Poente com Avelino Rodrigues dos Santos, propriedade de
Francisco Lourenço Diniz Gambôa e Maria da Conceição Nazaré Diniz,
residentes na Venda da serra, 3420 -176 Mouronho;
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- Parcela Vinte e Cinco – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o
número nove mil setecentos e vinte e quatro, sito no lugar de Vale Castela,
freguesia de Mouronho, concelho de Tábua, com a área de mil duzentos e
setenta e quatro metros quadrados, a confrontar a Norte com Álvaro
Rodrigues dos Santos, a Nascente com Joaquim Duarte e herdeiros, a Sul
com Cristiano Marques, herdeiros e a Poente com Abílio Afonso, propriedade
de Eurites de Jesus, residente na Pereira, 3420 -170 Mouronho;
- Parcela Vinte e Seis – Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o
número nove mil setecentos e vinte e cinco, sito no lugar de Vale Castela,
freguesia de Mouronho, concelho de Tábua, com a área de mil trezentos e
sessenta e três metros quadrados, a confrontar a Norte com Eurites de Jesus,
a Nascente com Joaquim Duarte e herdeiros, a Sul com Avelino dos Santos e
a Poente com Abílio Afonso, propriedade de Laurinda da Conceição, residente
na Rua Sílvio Rebelo, 17, Arco do Cego, 1000 Lisboa.
Na sequencia da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 28 de
Março p.p., na qual foi aprovado por unanimidade atribuir aos proprietários,
com os quais já tinha sido possível o acordo por via do direito privado, os
mesmos valores que foram avaliados pelo perito da lista oficial dos Tribunais
Judiciais, sendo 2,55€ (dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) aos terrenos
que tem frente com a Estrada Nacional 17, e 2,04€ (dois euros e quatro
cêntimos) aos terrenos que não tem frente com a Estrada Nacional 17.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com a aquisição das oito parcelas de terrenos aos
proprietários acima mencionados, com os quais já tinha sido possível o acordo
por via do direito privado, bem como, conceder poderes ao Senhor Presidente
da Câmara para outorgar a respectiva escritura de compra e venda em
representação do Município de Tábua, cujos montantes foram já previamente
cabimentados por determinação do Senhor Presidente da Câmara.
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Mais foi deliberado por unanimidade, anular a cabimentação efectuada
em 24 de Fevereiro p.p., pelos Serviços de Contabilidade e Aprovisionamento
da Câmara.
Relativamente ao assunto acima mencionado interveio o Senhor
Vereador António Nina questionando, se o PDM irá ser suspenso para a
construção da Zona Industrial da Catraia de Mouronho/Venda da Serra?
Seguidamente interveio a Eng.ª Mónica esclarecendo o mesmo de
todas as questões levantadas.
4. – MERCADO MUNICIPAL/ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE
BANCAS, TABERNAS, PIRÂMIDES DE FLORES, LOJAS INTERIORES E
LUGARES ANEXOS;
DELIB. N.º 318 – Presente uma proposta de 04 de Maio p.p., da Chefe de
Secção da SETL, Maria José Neves, documento que se dá por reproduzido,
informando que nos termos do art.º 9.º do Cap. III, do Regulamento do
Mercado Municipal, o prazo para ocupação das bancas, pirâmides, tabernas e
lugares anexos, do Mercado Municipal, constantes no mapa que anexa, expira
no próximo mês de Junho, ficando sujeitos a nova arrematação em hasta
pública nos termos do referido Regulamento.
Feitos os necessários esclarecimentos, a Câmara deliberou por
unanimidade, concordar com a referida proposta, procedendo à arrematação
em hasta pública das bancas, pirâmides, tabernas e lugares anexos, sendo os
valores das bases de licitação e lanços mínimos, os mesmos aprovados na
Reunião de Câmara de 17 de Maio de 2000.
Mais foi deliberado por unanimidade, constituir uma Comissão comum
às arrematações composta pelo Senhor Vereador a Tempo Inteiro e titular do
pelouro do Mercado Municipal, Eng.º José Vieira, que preside aos actos de
arrematação, pelo Senhor Director do Departamento Administrativo e
Financeiro, Dr. José Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pela Senhora Chefe
de Secção da SETL, Maria José Neves, coadjuvados pelo Fiscal Municipal,
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Senhor Bruno Filipe Gameiro Simões. Na falta ou impedimento de qualquer
dos agora nomeados caberá ao Senhor Presidente da Câmara proceder à
designação do seu substituto.
5. – PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO – “A MONUMENTALIZAÇÃO DO
PODER LOCAL: AS CASAS DA CÂMARA DOS MUNICÍPIOS
PORTUGUESES (SÉCULOS XIV A XVII)”;
DELIB. N.º 319 – Presente uma missiva de 19 de Abril p.p., do Sr. Carlos
Manuel Ferreira Caetano, documento que se dá por reproduzido, agradecendo
o apoio concedido pelos serviços competentes da Câmara Municipal de
Tábua, relativamente ao projecto de investigação – “A Monumentalização do
Poder local: As casas da Câmara dos Municípios Portugueses (Séculos XIV a
XVII)”, orientado pelo Prof. Rafael Moreira no âmbito de um Curso de
Doutoramento em História de Arte na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
A Câmara tomou conhecimento.
6. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA, AO ABRIGO
DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE
SETEMBRO;
DELIB. N.º 320 – Presente a informação n.º 27/06, de 28 de Abril p.p., da Dr.ª
Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, que anexa os ofícios nºs 310, de
31 de Março p.p., e 104-2005/2006, do Agrupamento de Escolas de Tábua,
documentos que se dão por reproduzidos, relativa à atribuição de um subsídio
destinado a colmatar despesas com a visita de estudo do 1.º Ciclo no próximo
dia 31 de Maio à Batalha, Porto de Mós e Óbidos.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
atribuir ao Agrupamento de Escolas de Tábua um subsídio no valor de 750,00
€ (setecentos e cinquenta euros), ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º
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da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para os fins referidos, já previamente
cabimentado por determinação do Senhor Presidente da Câmara.
7. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/FESTA EM
HONRA DO SENHOR DOS MILAGRES/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE TÁBUA, AO
ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE
18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 321 – Presente a informação n.º 28/06, de 04 de Maio p.p., da Dr.ª
Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, que acompanha uma missiva de
08 de Março p.p., da Sociedade Filarmónica Fraternidade de São João de
Areias, documentos que se dão por reproduzidos, propondo a atribuição de
um subsídio à Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tábua, destinado a
custear despesas com a realização da Festa em Honra do Senhor dos
Milagres, a levar a efeito no próximo mês de Junho.
Mais solicita, a contratação da Banda Filarmónica de São João de
Areias à semelhança de anos anteriores, abrangendo esse contrato não só
aquela festa, mas também, a Festa do Corpo de Deus, a levar a efeito
também no referido mês.
Face ao teor da referida informação e atendendo ao significado que a
Festa do Nosso Senhor dos Milagres representa, para a comunidade
Tabuense, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a
atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), à referida
instituição, bem como, proceder ao pagamento do contrato da referida Banda
Filarmónica no valor de 950,00 € (novecentos e cinquenta euros), ao abrigo da
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para
apoiar as despesas com o mencionado festejos, já previamente cabimentado
por determinação do Senhor Vice-Presidente da Câmara.
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Constatando-se ter havido lapso na indicação do valor acima
mencionado e aprovado em minuta. A Câmara deliberou por unanimidade,
rectificar o mesmo para 3.000,00 € (três mil euros).

Não participaram nas votações os Senhores Vereadores, Eng.º José
Viera e Mário Loureiro, por impedimento legal.
8. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TÁBUA/2.º CICLOTURISMO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TÁBUA, AO ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO
ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 322 – Presente o ofício de 10 de Março p.p., do Comando dos
Bombeiros Voluntários de Tábua, que se dá por reproduzido, solicitando apoio
para colmatar despesas com a realização da 2.º prova de Cicloturismo dos
Bombeiros Voluntários de Tábua, a realizar no próximo dia 21 de Maio.
Face ao teor do referido ofício, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua um
subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros), ao abrigo da alínea b) do n.º
4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para os fins referidos, já
previamente cabimentado por determinação do Senhor Presidente da Câmara.

Não participaram nas votações os Senhores Vereadores, Eng.º José
Viera e Mário Loureiro, por impedimento legal.

Sobre o assunto exposto interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro
esclarecendo, que à semelhança de anos anteriores, a prova desportiva de
cicloturismo em questão, tem por objectivo a angariação de fundos destinados
à aquisição de uma ambulância.
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Concluiu, convidando os Senhores Vereadores a estarem presentes no
almoço em Várzea de Candosa.
Ainda sobre este assunto o Senhor Vereador António Nina sublinhou,
que, no seu ponto de vista, todas as actividades que necessitam de apoios
deveriam estar previstas no orçamento.
Seguidamente, interveio o Senhor Vereador Dr. Marco Batista,
proferindo que, novas medidas de apoio pontual para actividades vão ser
executadas, sendo que, futuramente, Associações e Instituições deverão
apresentar projectos e planos anuais de actividades, com a finalidade de um
instrumento de avaliação sobre o seu desempenho, no que possam ser
aferidas as verbas a atribuir, no sentido de estabelecer no orçamento um
plano estratégico de desenvolvimento para a área. Referiu-se, ainda, que o
plano desta ano já aponta para essa estratégia, ao estabelecer apoios através
da concretização dos eventos da agenda municipal.
9. – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE CICLOTURISMO DO VALE
DO TEJO “CIVATE” – 2.º PASSEIO A PORTUGAL EM BICICLETA –
“CICLISMO PARA TODOS”/16.º MINI VOLTA A PORTUGAL EM
CICLOTURISMO;
DELIB. N.º 323 – Presente um ofício datado de 28 de Março p.p., do Grupo
Cultural e Recreativo de Cicloturismo do Vale do Tejo “CIVATE”, que anexa
um conjunto de documentos, que se dão por reproduzidos, relativos à “2.º
Passeio a Portugal em Bicicleta – “Ciclismo para Todos”/16.ª Mini Volta a
Portugal em Cicloturismo”, a realizar no dia 20 a 28 de Maio p.f., em que é
solicitado parecer relativamente à passagem e traçado daquele evento
desportivo em localidades de algumas Freguesias deste Concelho.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
informar o referido Grupo Cultural que a Câmara Municipal nada tem a obstar
na respectiva passagem daquele evento desportivo pelo concelho de Tábua.
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10. – COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO/RELATÓRIO E
CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO DE 2005;
DELIB. N.º 324 – Presente o ofício n.º 016257, de 20 de Abril p.p., da
Comissão Regional de Turismo do Centro, que anexa o Relatório de
Actividades e a Conta de Gerência de 2005, documentos que se dão por
integralmente reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, dar
conhecimento à Assembleia Municipal dos documentos em questão.
11. – NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO
ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A.;

DE

FACTORING/CIMAI

–

DELIB. N.º 325 – Presente a informação n.º 15/RSF/06, de 28 de Abril p..p.,
da Repartição de Serviços Financeiros, que acompanha uma missiva de 29 de
Março p.p., da firma CIMAI - Especialidades Químicas, S.A., documentos que
se dão por reproduzidos, relativa à cedência de créditos a favor do Banco
Comercial Português, S.A..
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos,
a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos, nada ter a obstar àquela cedência de
créditos, desde que dali não resultem juros ou encargos para a Câmara
Municipal, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu
substituto legal a assinar o documento referente à aceitação daquele
Factoring em representação da Câmara Municipal.
12. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 326 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com António Alves dos Santos.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.
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prestou

os

necessários

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.
DELIB. N.º 327 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Isaura Silva Henriques Ribeiro.
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.
DELIB. N.º 328 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com José Miguel Ribeiro da Costa.
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.
DELIB. N.º 329 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Vítor Manuel Fonseca Abrantes.
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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13. – ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE
TÁBUA/LIMPEZA DE FOSSAS/REDE DE SANEAMENTO;
DELIB. N.º 330 – No âmbito do desenvolvimento, conservação e manutenção
da qualidade do ambiente, apreciado o assunto e feitas as devidas
explicações pelo Sr. Eng.º José Vieira, e atendendo às questões pertinentes
levantadas pelo Executivo Camarário, foi deliberado por unanimidade,
proceder a um estudo relativamente ao assunto em epígrafe, em cumprimento
com a Lei em vigor e o Regulamento desta Câmara.
14. – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 331 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 300/2003
– SAD/40/004, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Associação
Social, Desportiva e Cultural de Covas.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao parecer
favorável da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor
Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
deferir as alterações ao projecto de arquitectura inicial, relativo à obra de
construção de edifício destinado a centro de noite, localizado no lugar e
freguesia de Covas, concelho de Tábua.
DELIB. N.º 332 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 59/06 –
SAD/40/008, apenso ao processo n.º 109/2004 – SAD/40/008, que se dá por
reproduzido, em que é requerente o Grupo Desportivo Tourizense.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, deferir o pedido de licenciamento,
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relativo à obra de legalização de um edifício de apoio ao parque desportivo,
localizado no lugar de Touriz, freguesia de Midões, concelho de Tábua.
DELIB. N.º 333 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 13/05 –
SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente José Rodrigues
Coelho.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura,
com condicionalismos, relativo à obra de construção de um edifício de
habitação colectiva, localizada no lugar de Fonte Arcada, freguesia e concelho
de Tábua.
DELIB. N.º 334 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 86/05 –
SAD/40/008, que se dá por reproduzido, em que é requerente Paulo
Alexandre Costa Ferrão.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luísa
Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura,
relativo à obra de ampliação de um edifício e instalação de estabelecimento
de restauração e bebidas, localizada no lugar de Touriz, freguesia de Midões,
concelho de Tábua.
15. – LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 335 – Presente o processo de Loteamento Urbano com Obras de
Urbanização n.º 04/98 – SAD/60/013, que se dá por reproduzido, em que são
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requerentes João Pedro de Noronha Peres Sanches, Maria Helena Peres de
Noronha Sanches Falcão Mena e José António Peres de Noronha Sanches.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao parecer
favorável da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
deferir o pedido de licenciamento das obras de urbanização relativas ao
loteamento supra mencionado, sito na Quinta de São Lourenço, lugar e
freguesia de Sinde, concelho de Tábua, com os condicionalismos e o
montante da caução constantes do parecer técnico.
16. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 336 – Presente o processo de Ajuste Directo n.º 16_E/2006,
relativo à obra de “Pavimentação de Arruamento sito à Catraia de Mouronho”,
que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo à informação n.º
15/06 de 5 de Maio, do Senhor Eng.º José Lima, com a concordância o
Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, adjudicar o referido ajuste directo à firma Arsénio Henriques de
Almeida & Filhos, Lda., pelo valor de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
17. – AUTOS DE VISTORIA – QUEIXAS DE INSALUBRIDADE;
DELIB. N.º 337 – Presente o auto de vistoria de 19 de Abril de 2006, que se
dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Torre,
freguesia e concelho de Tábua, para verificação da reclamação apresentada
por Salvador Cristino, residente no mesmo lugar, relativa à existência de
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diversos animais num curral por baixo da casa de habitação do Sr. António
Manuel Amaral, que confina com a sua e que causam maus cheiros.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com os
procedimentos propostos pela Comissão de Vistoria.
18. – AUTOS DE VISTORIA – DIVERSOS;
DELIB. N.º 338 – Presente o Auto de Vistoria de 21 de Fevereiro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar e freguesia de
Ázere, concelho de Tábua, para verificação da reclamação apresentada por
José Pereira dos Santos, relativa à execução de obras ilegais por parte de
Carlos Alberto Santos Silva.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com os
procedimentos propostos pela Comissão de Vistoria.
DELIB. N.º 339 – Presente o Auto de Vistoria de 24 de Fevereiro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Balocas,
freguesia de Covas, concelho de Tábua, para verificação da reclamação
apresentada por Guy Bijnenes, remetida a esta Câmara Municipal pela
Direcção Regional da Economia do Centro, relativa às condições e ao serviço
prestado pelo empreendimento turístico Quinta da Seara.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
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esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com
procedimentos propostos pela Comissão de Vistoria.
DELIB. N.º 340 – Presente o Auto de Vistoria de 24 de Fevereiro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada na Praça Alexandre
Herculano, Edifício Jardim, lugar, freguesia e concelho de Tábua, para
verificação da reclamação apresentada por João Santos Henriques, relativa à
existência de infiltrações de águas pluviais em duas garagens do Edifício
Jardim.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com
procedimento proposto pela Comissão de Vistoria.
19. – AUTOS DE VISTORIA – CASAS EM RUÍNAS;
DELIB. N.º 341 – Presentes o auto de vistoria e o relatório final, de 15 de
Março de 2006 e de 24 de Abril de 2006, respectivamente, que se dão por
reproduzidos, apensos ao processo n.º 01/06-SAD/95/008, respeitantes à
vistoria efectuada a uma edificação em estado de abandono e de ruína, sita
no largo João Brandão, lugar de Casal da Senhora, freguesia de Midões,
concelho de Tábua, pertencente a Venâncio Pereira e outros, na sequência da
reclamação apresentada por Ana Maria Ribeiro Borges Almeida.
Posto o assunto à consideração da Câmara, após audiência prévia dos
interessados,

conforme

consta

do

relatório

final,

e

atendendo

às

considerações da Comissão de Vistorias, nomeada para o efeito na reunião
de Câmara de 22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
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concordar com o procedimento proposto pela Comissão de Vistoria, constante
do ponto 4 do respectivo auto, no prazo aí estipulado.
20. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 342 – Presente a informação n.º 06/SETL/06, de 04 de Maio 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.
21. – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
DELIB. N.º 343 – Presente o resumo diário de tesouraria n.º 84, de 08 de
Maio p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
22. – CASA DO POVO DE MEDA DE MOUROS I.P.S.S./DECLARAÇÃO DE
INTERESSE PÚBLIÇO;
DELIB. N.º 344 – Presente uma missiva de 08 de Maio p.p., da Casa do Povo
de Meda de Mouros I.P.S.S., solicitando Declaração de Interesse Púbico para
efeitos de construção de um Lar de Idosos, uma vez que existe uma promessa
de doação do Sr. Fernando Santos Bento e o Sr. José Bento Saraiva à
mencionada Casa do Povo, contribuindo assim, para a valorização urbana do
local e para que não haja mais desertificação e desenraizamento quer da
Freguesia quer do Concelho, contribuindo ainda, para a criação de cerca de
11 novos postos de trabalho.
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Apreciado o assunto e feitos os devidos esclarecimentos pela Eng.ª
Mónica, do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente, foi deliberado por
unanimidade, proceder-se à elaboração da referida Declaração.

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou encerrada a reunião às 11 horas e 50 minutos.

E, eu Liliana Marina Fonseca Cristóvão, servindo de Secretária, a redigi
e também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

______________________

_______________
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