ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23/97 DE 15 DE DEZEMBRO DE
1997

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Engº. Pedro Albano
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente

O Senhor Presidente da Câmara realçou a vitória dos Tabuenses nas
eleições autárquicas para o Concelho, do passado dia 14 de Dezembro, e
considerou tratar-se de uma vitória expressiva dos diferentes quadrantes
partidários, num espírito de unidade no Projecto de Desenvolvimento de
Tábua, com uma diferença de votos muito significativa.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça, salientou o mérito e qualidade da
campanha eleitoral e felicitou os vencedores, exortando-os a continuarem a
trabalhar para o bem das populações.
O Senhor Vereador Engº. Albano, desejou felicidades ao novo
executivo, evidenciou a vitória do Partido Socialista , que na sua opinião
representa uma viragem do eleitorado e salientou o esforço e dedicação do
Senhor Presidente da Câmara.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre, deu parabéns à equipa que
termina o mandato e ao mesmo tempo felicitou os vencedores.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira também desejou felicidades ao
novo Executivo.
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-

Falecimento do Sr. Alfredo César Torres;

O Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Alfredo César Torres, Presidente do Automóvel Clube de Portugal,
figura de grande prestígio no panorama desportivo nacional.
Aprovado por unanimidade.
- TAP - RALLYE DE PORTUGAL;
Presente um ofício de 20 de Novembro p.p., da Comissão
Organizadora do Rallye em referência, documento que se dá por reproduzido,
remetendo dois folhetos de promoção daquela prova que se disputará de 21 a
25 de Março p.f. .
A Câmara tomou conhecimento.
-

Viatura Mercedes-Benz;

O Senhor Presidente deu conhecimento de um acidente com a viatura
Mercedes-Benz 190 D na Rua Principal da Vila com outra viatura.
A Câmara deliberou por unanimidade participar à Companhia de
Seguros e sendo a responsabilidade da Câmara proceder à reparação da
mesma na Firma Auto Reparadora Ideal da Gândara, L.da.

- Reserva Agrícola - ETAR;
Presente o ofício nº.3682, de 11 de Dezembro p.p., da Comissão
Nacional da Reserva Agrícola, emitindo parecer favorável, com base na
declaração de interesse público para o Concelho, da localização da
construção da ETAR de Tábua no terreno sito em Outeiro, freguesia e
concelho de Tábua.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano prestou esclarecimentos sobre
o referido terreno e a aprovação por parte da Direcção Regional do Ambiente
sobre a localização da ETAR.
Aprovado por unanimidade.
- Projecto de Alteração do Centro de Saúde de Tábua;
Presente o projecto de alteração do Centro de Saúde de Tábua,
documento que se dá por reproduzido.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano prestou esclarecimentos sobre
as reuniões que tem tido com os Técnicos da Administração Regional de
Saúde do Centro.
Aprovado por unanimidade.
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- Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal;
O Senhor Presidente da Câmara propôs que a Festa de Natal dos
Funcionários e familiares desta casa fosse feita no próximo dia 23 de
Dezembro, com inicio às 17 horas, nas instalações cedidas pelos Bombeiros
Voluntários de Tábua, e fossem consultados Restaurantes do Concelho para
servirem o Jantar de Natal.
Aprovado por unanimidade.

- Subsídios - Festas de Natal;
O Senhor Presidente da Câmara propôs que fossem atribuídos
subsídios para fazer face a despesas com as Festas de Natal organizadas
pelas Juntas de Freguesia e Associações do Concelho.
Nesta conformidade foi aprovado por unanimidade, atribuir um subsídio
de dez mil escudos à Junta de Freguesia de Sinde, setenta mil escudos à
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de
Tábua e setenta mil escudos à Junta de Freguesia de Midões, conforme
ofícios que se dão por reproduzidos.

- 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 seis meses, de Janeiro a Junho de 1998, para fomento das
Escolas de Futebol Juvenis, que, neste momento, movimentam largas
dezenas de jovens. Igualmente apresentou as minutas dos contratosprograma a celebrar com aquelas associações.
Foi salientado a matriz física e social desta iniciativa.
O Senhor Vereador Serafim Martins ausentou-se da sala não
participando na votação.
Posto o assunto à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
bem como os respectivos contratos-programa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 22/97 de 97/11/27.
Depois de apreciada e feitas as necessárias correcções, foi aprovada
por unanimidade.
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2. Informação do Senhor Presidente

- Plano de Actividades e Orçamento para o Ano Financeiro de 1998;
O Senhor Presidente da Câmara com a colaboração do Sr. Dr. José
Afonso e da Dª. Dolores, do Departamento Administrativo e Financeiro, fez
uma exposição exaustiva e detalhada do Plano de Actividades e Orçamento
Ordinário para 1998.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça congratulou-se com as melhorias
apresentadas no Plano de Actividades e realçou os seguinte pontos:
- Cultura, desporto e tempos livres;
- Saneamento e salubridade;
- Transferência para as Juntas de Freguesia.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano salientou a qualidade do plano,
respectivamente nas rubricas relativas à cultura, desporto e tempos livres e
ao saneamento e salubridade. Manifestou, ainda, o desejo que o grau de
execução seja tão bom como nos anos anteriores.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira lamentou o facto de não constar
no Plano a construção da Escola Básica e Integrada de Midões e o facto de
não constarem as referências à elaboração dos Planos de Pormenor.
Posto o Plano de Actividades à votação foi o mesmo aprovado por
maioria com um voto contra do Senhor Vereador Eduardo Pereira e uma
abstenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Colocado o Orçamento para o ano de 1998 à votação foi o mesmo
aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Serafim
Alexandre, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos.

- CNE - Queixa do PSD contra a Câmara Municipal de Tábua;
Presente o ofício nº.1252, de 05 de Dezembro p.p., da Comissão
Nacional de Eleições, documento que se dá por reproduzido, apresentando
uma queixa do PSD contra a Câmara Municipal e o Senhor Presidente da
Câmara, no decurso da Campanha Eleitoral.
A Câmara deliberou por unanimidade entregar o assunto ao Senhor Dr.
Rodrigo Santiago para análise e eventuais diligências.
A Câmara aprovou, ainda, por maioria com dois votos contra dos
Senhores Vereadores Eduardo Pereira e Serafim Alexandre, um voto de
solidariedade para com o Senhor Presidente da Câmara.
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- D. Margarida Rosália Caeiro da Mata;
Presente uma carta da Srª. D. Maria Margarida Rosália Gonzalez Fierro
Viña Freire Caeiro da Mata de 12 de Dezembro p.p., assinada pelo seu
procurador Sr. Engº. Manuel José Vidigal Carapinha, documento que se dá
por reproduzido, relativa à cedência da parcela nº.40 no âmbito das obras de
Beneficiação e Rectificação da E.N.337.
A Câmara aprovou por unanimidade remeter o assunto ao Senhor Dr.
Rodrigo Santiago para análise e eventuais diligências.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º237, de 12 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 79/97, de 10 de Dezembro p.p. da
Repartição de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido,
relativa ao assunto em referência .
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
3. Diverso Expediente
- Termo de aceitação dos Chefes de Repartição;
Procedeu-se à assinatura dos Termos de Aceitação relativas às
nomeações como Chefes de Repartição dos funcionários da Câmara
Municipal, Senhora D. Maria Dolores Gomes do Rosário Luís e Senhor José
Manuel Gomes Pereira da Silva.
Mais foi aprovado por unanimidade um voto de louvor pelo trabalho
desempenhado.
- Concurso de Acesso;
Presente o processo relativo ao Concurso de Acesso para Assessor
do funcionário Lic. José Manuel de Melo Gonçalves Afonso, cujo despacho
de nomeação foi proferido em 11 de Dezembro p.p., com produção de efeitos
a 12 de Dezembro p.p. .
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de nomeação
praticado pelo Senhor Presidente da Câmara e um voto de louvor pelo
trabalho desempenhado.
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- Alteração Orçamental Nº.9/97
Presente a informação nº.80/97, de 11 de Dezembro p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, que anexa a alteração orçamental
nº.9/97, documentos que se dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação foi a mesma aprovada por unanimidade em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

- Grupo Desportivo Tabuense;
Presente um ofício de 18 de Novembro p.p., documento que se dá por
reproduzido, do Grupo Desportivo Tabuense requerendo o Estatuto de
Utilidade Pública para aquela Colectividade.
O Senhor Vereador Serafim Martins ausentou-se da sala não
participando na votação.
A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável àquela
pretensão.

- CNEFF - Fogos Florestais;
Presente o ofício nº.812/97, de 12 de Novembro p.p., da Comissão
Nacional de Fogos Florestais, documento que se dá por reproduzido,
informando da transferência bancária, no valor de Esc:1.752.000$00 (um
milhão setecentos e cinquenta e dois mil escudos), correspondente ao
subsídio para o Programa de Limpeza de Matos - 1997.
Presente o ofício de 05 de Dezembro p.p., da Associação dos
Produtores Florestais de Tábua, documento que se dá por reproduzido,
solicitando a transferência da verba destinada aos trabalhos de execução de
limpeza de matos.
O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala não participando
da votação pelo facto de ser o Presidente da Assembleia Geral da referida
Associação.
A Câmara deliberou por unanimidade transferir a verba solicitada para
a Associação dos Produtores Florestais de Tábua, conforme esclarecimentos
prestados pelo Sr. José Manuel, que tem secretariado as reuniões realizadas,
após a apresentação pela Associação referida do mapa com as despesas
efectuadas, e na sequência do ofício n.º 2185/97, de 21 de Julho p.p., dirigido
ao Senhor Chefe de Gabinete do Senhor Secretário de Estado da
Administração Interna.
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4. Concursos e Consultas - Autorização de Abertura
– Empreitada de Concepção e Instalação de ETAR’s Compactas Rubrica: “Construção e ou Ampliação da Rede de Esgotos em Diversas
Localidades do Concelho, Fossas Sépticas e ETAR’s”.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a abertura de concurso
limitado sem apresentação de candidaturas para a execução da empreitada
identificada em epígrafe.
Igualmente deliberado por unanimidade, que para os efeitos da
audiência escrita dos interessados, nos termos dos artigos 100º. e 101º. do
Decreto-Lei nº.442/91, de 15 de Novembro – Código do Procedimento
Administrativo – é competente por delegação a Comissão de Análise, sendo
composta pelos membros da Comissão de Abertura das Propostas.
- Ratificação de actos de abertura
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar os actos de abertura dos
seguintes concursos e consultas: Consultas n.º 3/97, 8/97, 12/97, 13/97,
14/97, 15/97, 17/97, 19/97 e 29/97; Concursos limitados sem apresentação de
candidaturas n.ºs 4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 8/97, 9/97, 10/97, 12/97, 13/97, 14/97
e 15/97. Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar a acto de formação
das Comissões de Análise, nos concursos limitados sem apresentação de
candidaturas, que foram compostos pelos mesmos elementos das Comissões
de Abertura.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente

-

"Remodelação e Ampliação da rede eléctrica com colocação de BIP's
- Freguesias de Espariz, Candosa e Covas"

Presente a informação nº.143/97, de 11 de Dezembro p.p., do Chefe de
Divisão do DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, documento que se dá por
reproduzida, informando da necessidade de se proceder à realização de
trabalhos a mais de modo a complementar as obras referentes à consulta
nº.33/97, estimando-se os trabalhos em Esc:2.371.227$00.
Aprovado por unanimidade a proposta de trabalhos a mais do valor de
dois milhões trezentos e setenta e um mil duzentos e vinte e sete escudos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à firma Correia & Prata, Ldª.

7

-

Arranjos Exteriores da Firma Granitábua - Granitos e Mármores, Ldª.

Após os esclarecimentos fornecidos pelo Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, e de acordo com Informação dos Serviços
Técnicos a Câmara deliberou por unanimidade proceder ao lançamento de
consulta ao mercado para a execução dos arranjos exteriores e respectivo
acesso no Parque Industrial da firma acima referenciada.
- Orçamento CENEL - Iluminação Pública ;
A Câmara deliberou por unanimidade solicitar orçamento à firma
CENEL, S.A. , para proceder à iluminação pública da zona envolvente e
interior do Jardim Sarah Beirão, até à Cerâmica Tabuense, tendo em vista a
segurança pública.

-

Antonino Dias Fernandes;

Presente de novo uma carta de 08 de Outubro p.p. e uma carta de 10
de Dezembro p.p. da firma acima referenciada, documentos que se dão por
reproduzidos.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano prestou esclarecimentos e
apresentou o estudo prévio do plano de pormenor para o Parque Industrial da
Carapinha. Mais foi informado que a Junta de Freguesia da Carapinha cede o
terreno, cujo custo do metro quadrado será de quinhentos escudos.
A Câmara deliberou por unanimidade delegar no Senhor Vereador
Engº. Pedro Albano a definição da pormenorização dos apoios,
designadamente, áreas de pavimentação sem muros de suporte de terras em
betão solicitado pelo empresário.
Mais foi decidido solicitar ao empreiteiro o número de postos de
trabalho a criar e analisar o custo do preço do terreno face aos encargos a
suportar pela Câmara Municipal em Arruamentos, Redes de Esgotos,
Iluminação, Posto de Transformação e restantes infra-estruturas.
Aprovado por unanimidade.
-

Parque Infantil de Midões;

Pelo Senhor Chefe de Divisão do DOUMA foi presente uma factura da
firma Santiago Faria, Lda., arquitectos, no valor de cento e setenta e cinco
mil e quinhentos escudos, IVA incluído, relativa aos serviços prestados
com a elaboração do projecto de execução do jardim de infância de
Midões.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano prestou esclarecimentos sobre
a necessidade de execução daquele projecto.
Aprovado por unanimidade.
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-

Planta do Cadastro do Centro de Saúde de Tábua;

Presente a planta do cadastro do Centro de Saúde de Tábua,
documento que se dá por reproduzido.
O Senhor Chefe de Divisão do DOUMA prestou esclarecimentos.
Aprovada por unanimidade.

O Senhor Vereador Engº. Albano informou da área de 350 m2 a
desanexar do artigo nº 4319 com a área total de 2560 m2, propriedade do
Senhor António Fonseca, e da área de 6.615,5 m2 a desanexar de um terreno
omisso na matriz, mas com o modelo 129 já apresentado na Repartição de
Finanças de Tábua, com a área total de 11.871 m2, propriedade da firma
Siroma, Ldª.
O Senhor Chefe de Divisão do DOUMA prestou esclarecimentos.
Aprovadas por unanimidade as referidas desanexações.
A Câmara deliberou, ainda, por unanimidade que se proceda nos
serviços de Notariado Privativo da Câmara Municipal à celebração das
escrituras públicas de aquisição dos referidos terrenos.
-

Mário Duarte Marques;

Presente uma carta do Senhor Mário Duarte Marques, de 22 de
Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido devidamente informado
pelo DOUMA, Encarregado Senhor Eliseu e Engº. Pedro Rodrigues, e que dá
conta de um acidente que ocorreu em frente às instalações da Caixa de
Crédito Agrícola.
A Câmara deliberou por unanimidade remeter o assunto ao Consultor
Jurídico, Dr. Alfredo Areias para análise e parecer.

-

Maria da Glória Tavares;

Presente uma carta de Maria da Glória Tavares, residente na Quinta da
Lameira - Midões, de cinco de Novembro p.p., documento que se dá por
reproduzido, devidamente informada pelo Encarregado de águas nesta
Câmara Municipal e pelo Fiscal Municipal Senhor João Pessoa, relativa ao
consumo anormal de água, devido ao rebentamento de uma abraçadeira de
ligação ao contador, provocado pela cedência da terra aquando da
regularização do caminho pela máquina da Câmara, na sequência da
regularização do caminho danificado pelas fortes chuvadas.
Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, determinar
que o consumo de água e respectivo pagamento fosse feito pelo apuramento
do valor médio, conforme informações contidas no documento.
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2. Ajustes Directos
- Consulta nº.31/97 – Plano de Pormenor da Zona Industrial da Carapinha
Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
Após a sua análise e apreciadas as propostas apresentadas e ainda
com os esclarecimentos prestados pelo Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano,
a Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a consulta à Firma Carlos
Santos – Arquitectura e Urbanismo, L.da pelo valor de Esc. 1 800 000$00.
Igualmente deliberado por unanimidade ratificar o acto de lançamento
da consulta em referência.

3. Autos de Medição

-

Informação n.º 142/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – "Captação,
Tratamento, Adução e Distribuição de Água à Freguesia de
Mouronho";

Presente a informação nº.142/97, do Senhor Engº. Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao auto de medição nº.9 de Trabalhos
normais, no valor de Esc:503.496$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
e o auto de medição nº.1 de trabalhos a mais no valor de Esc:2.346.375$50,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, da obra em epígrafe realizados pela
firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ldª. .
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

4.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 de efeitos imediatos.

E, eu Vereador
também a subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e
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