ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 25/2006 DE 27
DE DEZEMBRO DE 2006 (PÚBLICA)

PRESENTES:
Sr. Presidente, Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela
Sr. Vice-Presidente, 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, Carlos António Tomás Ferreira

Faltou à presente reunião, por motivos de ordem profissional, o Senhor
Vereador Serafim Duarte Lopes Martins, tendo a Câmara por unanimidade
deliberado justificar a referida falta.

Pelas 9 horas e 30 minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Concelho, o Senhor 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 ANTES DA ORDEM DO DIA
AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
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1. INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE
Interveio o Senhor Presidente da Câmara dando conhecimento do teor
de uma missiva de 19 de Dezembro p.p., do Senhor Vereador Dr. Marco Paulo
Barreiras Marques Batista, relativa à sua falta na Reunião de Câmara de 18 de
Dezembro p.p., documento que se dá por integralmente reproduzido, cujo teor
foi lido pelo Dr. Marco Batista na presente reunião.
A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente da Câmara informou que no passado dia 21 de
Dezembro, houve lugar a audiência relativamente à Providência Cautelar não
especificada contra o Liquidatário Judicial António R. Correia, representante
da massa insolvente das Cerâmicas Grapa, Lda., para efeitos de suspensão
da venda do lote n.º 9 do Parque Industrial de Tábua, e consequentemente a
sua reversão para o Município de Tábua.
Mais informou, que estiveram presentes as testemunhas, Senhora Dr.ª
Alexandra Bento, em substituição do Eng.º Pedro Rodrigues, Director do
DOUMA, e o Sr. António José de Jesus.
A Câmara tomou conhecimento.

No seguimento da sua intervenção foi proposto pelo Senhor Presidente
da Câmara que ficasse exarado em acta um voto de melhoras ao Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.
Aprovado por unanimidade.

O Senhor Presidente informou da abertura do procedimento concursal
para selecção de dirigente de direcção intermédia do 1.º grau para o lugar de
Director de Departamento do Departamento Administrativo e Financeiro, uma
vez que nos primeiros dias de Novembro p.p. os serviços se depararam com a
necessidade e obrigatoriedade legal de iniciar o procedimento de abertura de
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procedimento concursal de selecção para se poder manter o cargo de director
do DAF ocupado em regime de substituição. Salientou que é importante e
fundamental para o normal funcionamento dos serviços não se verificar
vacatura do lugar uma vez que o vazio de Chefia poderia causar complicações
em termos organizacionais e funcionais. Comunicou ainda que esta situação
foi exposta na CCDRC que indicou este procedimento, abertura de
procedimento concursal de selecção, como sendo a única solução legal quer a
curto quer a longo prazo para o problema detectado. Salientou que o cargo
em questão continuará a ser ocupado em regime de substituição pelo Técnico
Superior Principal, Dr. António José Gonçalves dos Santos Vaz, até à
conclusão do procedimento concursal de selecção.
Concluiu que o procedimento concursal para selecção de dirigente de
direcção intermédia do 1.º grau, em curso, cumpriu todas as exigências legais
tendo sido solicitado durante a fase de abertura do mesmo algum apoio à
CCDRC. O procedimento foi publicitado de acordo com as exigências legais e
estão agora a decorrer as diversas fases processuais tendentes à sua
finalização.
A câmara tomou conhecimento e concordou com a abertura do
procedimento concursal para selecção de dirigente de direcção intermédia do
1.º grau para o lugar de Director de Departamento do Departamento
Administrativo e Financeiro bem como com os termos e exigências nele
constantes.

Seguidamente, deu conhecimento da criação de um Gabinete de
Desenvolvimento Económico e Acompanhamento ao próximo Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), a que ficarão vinculadas a Dr.ª
Alexandra Bento e a Eng.º Fernanda Adelaide Santos Silva – requisitada à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
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Mais informou, que a partir do dia 1 de Janeiro de 2007, o Sr. Rui Brito
Pereira iria iniciar funções como Secretário do Gabinete de Apoio à
Presidência da Câmara.
A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente propôs que fosse incluído na ordem de trabalhos
o seguinte ponto: “ CONCURSOS E CONSULTAS”.
Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, incluir na reunião o ponto referido na proposta apresentado pelo
Senhor Presidente da Câmara.

Terminou, desejando a todos que esta Quadra Natalícia seja vivida em
paz e harmonia, com partilha e solidariedade, fazendo, ainda, votos para que
2007 seja um bom ano.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dada a palavra aos Senhores
Vereadores para intervirem.

2. INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Intervenção do Senhor Vereador Carlos António Tomás Ferreira;
O Senhor Vereador Carlos Ferreira iniciou a sua intervenção, fazendo
uma breve retrospectiva do trabalho efectuado ao longo do ano, salientando,
que o trabalho desenvolvido ficou aquém das suas expectativas.
Desejou a todos um ano novo fraterno e promissor e que se atinge mais
obras em 2007 em prol do desenvolvimento de Tábua.

Intervenção do Senhor Vereador MÁRIO DE ALMEIDA LOUREIRO;
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Interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro desejando Boas Festas a
todos, fazendo votos para que o trabalho a desenvolver em prol dos desígnios
do Concelho de Tábua, seja profícuo no Ano de 2007.
Realçou, que gostaria de ver concretizado todas as obras previstas no
orçamento para 2007 e que o Município consiga ter sucesso com as
exigências feitas pelo Governo.

Intervenção do Senhor Vereador JOSÉ ALBERTO PEREIRA;
Interveio o Senhor Vereador José Alberto Pereira desejando Boas
Festas, que esta Quadra Natalícia seja vivida com muita paz e que o Ano de
2007 seja bom.

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Marco Paulo Barreiras
Marques Batista:
O Senhor Vereador Dr. Marco Batista começou por desejar a todos
Boas Festas e um Bom Ano.
Seguidamente, o Senhor Vereador deu conhecimento, que no passado
dia 22 de Dezembro, foi inaugurada uma Exposição de “Brinquedos
Tradicionais”, na Biblioteca Municipal João Brandão, em Tábua.
Manifestou, o seu agrado, salientando que eventos desta natureza
podem levar o bom nome do Concelho a conhecer, e que, em seu entender, a
Câmara deverá salvaguardar futuras existências atendendo aos benefícios
que possam advir.
A Câmara tomou conhecimento.

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º José Alberto Pereira
Vieira:
Interveio o Senhor Vereador Eng.º José Vieira, desejando continuação
de Boas Festas e que o Ano de 2007 seja bom.
Com um voto de esperança, desejou, ainda, a continuação de trabalho
em grupo para que possam enfrentar as dificuldades com êxito.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. DIREITO DE PREFERÊNCIA, NOS TERMOS DO N.º 5 DO ART.º 55
DO CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS;
DELIB. N.º 687 – Presente um conjunto de documentos, de 13 de Dezembro
p.p., dos Serviços Online – Declarações Electrónicas, dando conhecimento,
dos actos celebrados no Cartório Notarial de Tábua que envolvem prédios
localizados no concelho de Tábua, nos termos do n.º 5 do art.º 55 do Código
do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis.
A Câmara deliberou por unanimidade não exercer o direito de
preferência.

2. APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL /
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE TÁBUA, AO
ABRIGO DA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º
169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 688 – Presente o ofício n.º 0131/CP/06, de 12 de Dezembro p.p.,
da Casa do Povo de Tábua, documento que se dá por reproduzido, solicitando
a concessão de um subsídio para apoio nas despesas com a colocação de
gradeamento em todas as portas e janelas do Edifico da Casa do Povo, bem
como, com o reforço das fechaduras das mesmas, mediante a celebração de
protocolo.
Posto o assunto à consideração da Câmara e por proposta do Senhor
Presidente da Câmara, foi deliberado por unanimidade, conceder um subsídio
à referida Instituição, no valor de 500,00 € (quinhentos euros), ao abrigo da
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para os
fins referidos.
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Mais foi deliberado por unanimidade, celebrar o respectivo protocolo de
atribuição.
A respectiva cabimentação, uma vez que a transferência só será
efectivada no ano de 2007, deverá ser efectuada no orçamento aprovado para
2007 que deverá contemplar rubrica devidamente dotada para o efeito.

3. 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 689 – Presente um ofício, de 04 de Dezembro p.p., do
Agrupamento de Escolas de Tábua, solicitando a concessão de um subsídio,
destinado a colmatar despesas com a festa de Natal da Escola do 1.º Ciclo de
Tábua, que se realizou no dia 15 de Dezembro de 2006.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 215,00 € (duzentos e quinze
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.
A respectiva cabimentação, uma vez que a transferência só será
efectivada no ano de 2007, deverá ser efectuada no orçamento aprovado para
2007 que deverá contemplar rubrica devidamente dotada para o efeito.

4. APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL /
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FIRMA TABUASOM/RECTIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 690 – Constatando-se ter havido lapso na deliberação tomada em
Reunião de Câmara de 28 de Novembro p.p., relativamente à modalidade
adoptada para pagamento à Firma Tabuasom - de Marinela V. M. C. Magueta,
pela música de animação durante a quadra natalícia, o Senhor Presidente da
Câmara informou que se trata de uma prestação de serviço e não de
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atribuição de um subsídio ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, como fora deliberado.
Assim sendo, solicita a rectificação da deliberação tomada na referida
reunião.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, rectificar a deliberação tomada em Reunião de Câmara de 28
de Novembro p.p., bem como, proceder ao pagamento da referida prestação
de serviço no valor de 1.000,00 € (mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

5. COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO – PLANO DE
ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2007;
DELIB. N.º 691 – Presente o Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de
2007, da Região de Turismo do Centro, documentos que se dão por
reproduzidos.
Apreciados os documentos, a Câmara tomou conhecimento, e
deliberou por unanimidade, remeter os mesmos à Assembleia Municipal para
conhecimento e apreciação.

DAF – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
6. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º 242, relativo a 22 de
Dezembro p.p., apresentando um Total de Disponibilidade de 375.063,32 €,
sendo de Operações Orçamentais 272.018,11 € e de Operações de
Tesouraria 103.045,20 €, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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7. ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DA SIEMENS, S.A.;
Presente a informação n.º 55/RSF/06, de 04 de Dezembro p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, informando, que conforme comunicação
da Lusitânia – Agência de Desenvolvimento Regional, a Empresa SIEMENS,
S.A. passa a designar-se por SIEMENS NETWORKS, S.A., com o novo
número de contribuinte 507834763.
A Câmara tomou conhecimento.

DOUMA – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
8. REDUÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS;
DELIB. N.º 692 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 114/2004
– SAD/40/015, que se dá por reproduzido, em que é requerente Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha e onde é
requerida a redução do pagamento das taxas previstas no Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação, Taxas e Compensações.
Face ao requerido e ao teor da informação n.º 86/2006 do Senhor Eng.º
José Lima, a Câmara deliberou por unanimidade conceder a redução de 90%
no pagamento de taxas de licenciamento da obra relativo ao processo acima
identificado, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos.

PONTO A INCLUIR: DOUMA – DEPARTAMENTO DE OBRAS,
urbanismo E MEIO AMBIENTE
9.

CONCURSOS E CONSULTAS;

DELIB. N.º 693 – Presente o processo de Ajuste Directo n.º 31-E/2006,
relativo à Empreitada de “Reconstrução de Muro de Suporte no Cemitério de
Tábua”, que se dá por reproduzido.
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Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
técnico de apreciação das propostas, foi deliberado por unanimidade,
adjudicar a referida empreitada à Firma – “Concretibeira Construções, Lda.”,
pelo valor de 6.485,00 € (seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

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

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

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

_____________________

________________

Acta n.º 25/2006, de 27/12/2006, página 10 de 10

