ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 16/97 DE 27 DE AGOSTO
DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Sr.ª Palmira Rodrigues – Espariz
Informou que em Espariz, junto à Capela se encontra uma casa em ruínas
pertencente a herdeiros de António Neves.
A Câmara tomou conhecimento.
Moradores da Vila de Tábua
Solicitaram informação sobre a ligação de esgotos nas Quelhas do Guerra e do
Sapateiro, na Vila de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade que o assunto baixasse aos Serviços
técnicos para estudo.

AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
O Senhor Presidente informou a Câmara dos estragos causados pelo último
temporal, nomeadamente nas Freguesias de Midões e Póvoa de Midões, tendo pedido
a intervenção do Senhor Governador Civil de Coimbra, visto haver situações bastante
graves.
A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente informou que com o Senhor Vereador Dr. Rui Graça,
reuniu na Figueira da Foz, com o Senhor José Penicheiro, sobre os trabalhos já
encomendados àquele artista, ou seja a execução de 150 serigrafias alusivas a
monumentos do Concelho de Tábua e execução de 500 medalhas, conforme anterior
deliberação.
A Câmara tomou conhecimento.
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Apresentou também uma carta do Senhor José Penicheiro de 19 de Agosto
p.p., documento que se dá por reproduzido, solicitando o pagamento de Esc.
1 150 000$00 pelos trabalhos de serigrafia.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção defeitos imediatos, proceder ao respectivo pagamento.
O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio de Esc. 250 000$00 à
Associação Recreativa e Cultural da Lageosa destinado a apoiar o desenvolvimento
socio cultural daquela Instituição.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Renovação da Comissão de Serviço do Director do Departamento Administrativo
e financeiro
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, proceder à renovação da Comissão de Serviço do
Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. José Manuel de Melo
Gonçalves Afonso, ao abrigo dos nºs 1 e 2 do Artigo 5º, do Decreto – Lei n.º 323/89,
de 26 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do Artigo 17º, do decreto – Lei n.º 198/91,
de 29 de Maio, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 1998, bem como delegar no
Senhor Presidente da Câmara competências para proceder às demarches processuais
e legais inerentes.
2. Intervenção dos Senhores Vereadores
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins
Informou a Câmara de uma reunião realizada nos Paços do Município sobre o
rendimento mínimo garantido, tendo sido proposta a constituição de uma comissão de
análise dos pedidos.
A Câmara deliberou por unanimidade nomear como representantes da
Autarquia naquela comissão o Senhor Vereador Serafim Martins e a Dr.ª Ana Paula
Duarte.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre
Chamou a atenção da Câmara para a situação da montagem das antenas da
TMN e sobre o embelezamento dos canteiros do Palácio da Justiça e da relva junto às
Piscinas Municipais, que se encontra com ervas daninhas.
O Senhor Presidente informou que relativamente ao embelezamento da zona
envolvente ao Palácio da Justiça, as obras ainda não se encontram concluídas.
Quanto ao relvado junto às Piscinas, disse estar o assunto a ser estudado por um
Arquitecto Paisagista, sobre o tipo de relva adequado ao local.
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano informou que sobre as antenas da
TMN já foram levantados os respectivos autos.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 15/97 de 97/08/19.
Depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade.
2

Foi igualmente aprovada por unanimidade uma rectificação à acta da Reunião
de Câmara Ordinária (Pública) n.º 12/97 de 27 de Junho p.p., a página 4, no ponto da
Ordem do Dia, “Associação de Municípios do Planalto Beirão”, pelo que, onde se lê
“...o pagamento de Esc. 71 344$00 (Setenta e um mil trezentos e quarenta e quatro
escudos)”, deve ler-se “... o pagamento de Esc. 71 344 000$00 (setenta e um milhões
trezentos e quarenta e quatro mil escudos)”.
Mais foi deliberado por unanimidade dar conhecimento à próxima Assembleia
Municipal da necessidade de rectificar a deliberação tomada na Sessão de 28 de
Junho p.p..
2. Informação do Senhor Presidente

- Gabinete de Apoio Técnico de Arganil ;
Presente o ofício n.º 285/97 de 4 de Agosto p.p., do GAT de Arganil e anexos,
documentos que se dão por reproduzidos, relativo à ocupação de terreno / logradouro,
das instalações onde funciona aquele GAT, com a construção do Mercado Municipal
de Arganil.
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade que
fosse oficiado o GAT e a Câmara de Arganil, no sentido de que o Município de Tábua
se opõe à ocupação de parte do terreno que é pertença dos Municípios do
Agrupamento e pretençamente destinado à construção do Mercado Municipal.
- Informação – Consultor Jurídico da Câmara;
O Senhor Presidente informou que o Dr. Alfredo Areias ao efectuar vários
registos na Conservatória do Registo Predial verificou que a Viúva do Dr. João
Quaresma de Matos fez vários legados à Câmara Municipal e à Misericórdia de
Tábua, tendo para o efeito exibido fotocópias de Escrituras Notariais, que se dão por
reproduzidas.
A Câmara deliberou por unanimidade que fosse feito um levantamento sobre o
assunto.
- Agritábua;
Presente uma carta de 25 de Agosto p.p. da Cooperativa Agritábua, documento
que se dá por reproduzido.
Sobre o assunto o Senhor Presidente informou que a Zona Agrária de Tábua
deixou de estar dependente de Oliveira do Hospital e que a pedido da Direcção da
Agritábua a mesma viesse a funcionar naquelas instalações para o que solicitam uma
renda de cem mil escudos mensais.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça teceu considerações várias, designadamente
sobre o número de funcionários, qual o destino a dar a dependências do Edifício dos
Paços do Concelho que se encontram vazias e eventualmente poderiam acolher a
instalação da Zona Agrária.

3

Tendo a renda pedida sido considerada excessiva o Senhor Presidente propôs
que fosse apresentada uma contraproposta no valor de sessenta mil escudos
mensais.
Aprovado por unanimidade.
-

Atribuição de subsídios ao Futebol Juvenil.

O Senhor Presidente da Câmara propôs que fossem atribuídas as mesmas
verbas de 1996 aos Grupos Desportivos Tabuense e Tourizense e à Associação
Recreativa de Melhoramentos de Vila do Mato, mensais e por um período de quatro
meses, com início em Setembro p.f., para fomento das Escolas de Futebol Juvenis,
que movimentam neste momento largas dezenas de jovens.
O Senhor Vereador Serafim Martins ausentou-se da sala não participando na
votação.
Posto o assunto à votação foi o mesmo aprovado por maioria, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, com uma abstenção
do Senhor Vereador Dr. Rui Graça.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria nº.161, de 26 do corrente, documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Diverso Expediente
- Processo de Licenciamento Sanitário nº.1/97
Presente o processo de licenciamento sanitário do Sr. José Manuel Fernandes
Caseiro.
O processo vem instruído com auto de vistoria favorável da Delegação de
Saúde.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder o alvará sanitário.
DEPARTAMENTO DE OBRAS,URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
- Exploração de Urânio
Presente o ofício n.º 2748 de 19 de Agosto do Instituto Geológico e Mineiro
acerca do pedido de concessão de exploração experimental de urânio denominado
Sevilha, localizado na Freguesia de Póvoa de Midões apresentado pela Empresa
Nacional de Urânio S.A..
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Analisado o assunto e a documentação respectiva e ouvidos os
esclarecimentos do Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, indeferir a pretensão pelo facto dos elementos apresentados não
esclarecerem convenientemente o processo, designadamente:
- Implicação do projecto na saúde pública da população;
- A forma como será utilizada a rede viária municipal, tipo de equipamento circulante
e modo de conservação da mesma em caso da sua destruição;
- Apesar de estar prevista em P.D.M., parte da exploração encontra-se em reserva
ecológica, pelo que, deverá ser apresentado o parecer da reserva ecológica.
A Câmara deliberou ainda por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, dar conhecimento ao requerente do teor da
presente deliberação.
-

Proposta de Trabalhos a Mais para Arranjos Exteriores da escola Primária de
Tábua

Presente a proposta em referência de 25 de Agosto p.p. da Firma Figueiredo &
filhos, Lda. , documento que se dá por reproduzido, devidamente informado pelo
DOUMA e que importa na realização de trabalhos a mais no valor de Esc.
1 684 500$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção
de efeitos imediatos.
-

IGAT – COCA- Construções de Candosa, Lda.

Presentes três requerimentos da Firma em referência, todos de 25 de Julho
p.p. e com entrada nesta Câmara Municipal a 28 do mesmo mês, documentos que se
dão por integralmente reproduzidos.
Sobre o assunto o Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano prestou os devidos
esclarecimentos, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, remeter os mesmos ao Senhor
Consultor Jurídico, Dr. Paulo Veiga e Moura.
Presente o ofício n.º 3758 de 5 de Agosto p.p. da Inspecção Geral da
Administração do Território, , documento que se dá por integralmente reproduzido.
Sobre o assunto o Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano prestou os devidos
esclarecimentos, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, remeter o mesmo ao Senhor
Consultor Jurídico, Dr. Paulo Veiga e Moura.
2. Lista Anexa de Processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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