ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 24/97 DE 30 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

- Última Reunião do Mandato

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a colaboração prestimosa
que lhe foi dada por todos os Senhores Vereadores, enaltecendo o trabalho
desenvolvido por todos em prol do desenvolvimento do Concelho de Tábua.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça agradeceu as palavras do Senhor
Presidente e salientou sentir-se valorizado com esta experiência
enriquecedora, referindo ainda vir a sentir saudades destes últimos quatro
anos.
Todos os restantes Vereadores referiram-se ao trabalho desenvolvido
pelo executivo e salientaram a experiência gratificante que foram os quatro
anos do mandato.

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
- Prof. Luís Borges Pereira – Midões – Acesso à Ribeira
Referiu que uma máquina da Câmara, ao serviço da Junta de
Freguesia de Midões, aquando da limpeza dos taludes da Estrada, de
arbustos e terras em desabamento, ter deslocado a crista do talude em cerca
de trinta centímetros e tocado num marco, solicitando para inicio de conversa
a quantia de duzentos mil escudos a título de indemnização.
O Senhor Presidente da Câmara explicou que nunca foi permitido tocar
em qualquer propriedade sem ordem expressa do respectivo proprietário, pois
a Câmara respeita a Propriedade Privada.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira e o Senhor Vereador Serafim
Martins pronunciaram-se sobre o assunto dizendo que a haver prejuízos estes
seriam mínimos e que nunca houve intenção de o prejudicar, pois havia
arbustos e terras a desabar sobre a estrada.
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A Câmara deliberou por unanimidade solicitar uma avaliação da
parcela de talude visada à Repartição de Finanças de Tábua.

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

Contrato de Qualificação Ambiental das Albufeiras da Aguieira, Raiva
e Fronhas 1997 - 1998;

Presente um ofício da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente,
enviando o original do contrato acima mencionado, cuja minuta foi aprovada
em Reunião de Câmara de 24 de Outubro p.p., e assinado em 30 de Outubro
último, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento.

- Zé Penicheiro;
Presente uma carta datada de 10 de Dezembro último, do Escultor
acima mencionado onde consta o valor de Um milhão trezentos e trinta e três
mil escudos, relativo à execução de quinhentas medalhas de bronze, valor
este decorrente da inclusão de um cunho de aço que não havia sido
considerado.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o pagamento
daquele valor, ficando deste modo anulada a deliberação camarária tomada
sobre a matéria em 25 de Julho p.p. .

- Autocarro MAN;
O Senhor Vereador Serafim Martins informou da deslocação ao Porto e
da
recepção do autocarro MAN, que já se encontra ao serviço da
Comunidade Escolar e Civil.
A Câmara tomou conhecimento.

- ECOCENTRO;
O Senhor Presidente informou que, com vista à futura localização do
ECOCENTRO e, tendo sido rejeitada a localização proposta na Freguesia de
Espariz, foi escolhido novo local, sito em Corga Travessa., propriedade de
José Abreu Cruz e Casa do Esporão.
A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Repartição de
Finanças de Tábua a avaliação dos terrenos em causa e caso não se
verifique acordo com os proprietários para aquisição por via do direito privado
dar inicio ao respectivo processo de expropriação com caracter de urgência.
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- CENEL - Auto de Entrega de Instalações de Serviços Público;
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano informou dos Autos de Entrega
à CENEL das seguintes Instalações de Serviço Público:
. Ampliação de diversas RABT com IP no concelho de Tábua (SGO
762097120097), no valor de 3.880.450$00;
. Ampliação de diversas RABT com IP no concelho de Tábua (SGO
762097110020), no valor de 3.351.975$00;
. Iluminação Pública da avenida principal na Póvoa de Midões, no valor
de 4.528.800$00.
A Câmara aprovou por unanimidade os referidos autos.
- Atribuição de Subsídios;
Com a ausência da sala do Senhor Vereador Serafim Martins, a
Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsidio de Quinhentos mil
escudos ao Grupo Desportivo Tabuense, para fazer face às despesas a
realizar durante o período lectivo do ano de 1998, com o transporte de
crianças das Escolas Pré-Primárias e Primárias do Concelho, uma vez que se
está a utilizar uma viatura daquela Associação.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de Duzentos
e cinquenta mil escudos à Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola Primária de Tábua para apoio às actividades desenvolvidas por
aquela Associação.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de trezentos
mil escudos à Fábrica da Igreja de Póvoa de Midões para apoio na realização
de obras que tem em curso.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de setenta
mil escudos à Junta de Freguesia de Sinde para apoio na organização do
Torneio de Damas.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 23/97 de 97/12/15.
Depois de apreciada foi a acta em referência aprovada por unanimidade.
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2. Informação do Senhor Presidente

- Abertura de Consulta ao Mercado para execução dos Projectos das
Redes de Esgotos dos Lugares Urbanos envolventes da Freguesia de
Tábua;

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano referiu da necessidade de se
proceder a consulta ao mercado para execução dos projectos das redes de
esgotos das localidades de Fundo de Vila, Quintela, S. Fagundo, Torre, Boiço,
S. Simão e Tábua.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.

- Terrenos da ETAR de Tábua;

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano informou a Câmara sobre as
conversações havidas com o Senhor Eng.º António Côrte Real e ainda do
ofício por ele enviado, documento que dá por reproduzido, em que solicitava a
quantia de um milhão e setecentos mil escudos.
O Senhor Presidente da Câmara informou ter sido contactado pelo
Senhor José Andrade, caseiro da propriedade, que referiu ter conhecimento
da intenção da Câmara de adquirir o terreno por conversas públicas, sem que
o proprietário do terreno o tivesse contactado para o efeito. Referiu ainda
sentir-se lesado e prejudicado, pois cultiva a propriedade há largos anos.
A Câmara concordou, por unanimidade, com as preocupações do
referido caseiro e decidiu informar o proprietário e deliberou ainda, igualmente
por unanimidade, solicitar ao Consultor Jurídico, Dr. Alfredo Areias, que
averigue sobre a viabilidade de proceder a uma indemnização pela Câmara
ao referido caseiro para efeitos de acelerar o processo, pois este já se arrasta
há mais de um ano e a construção da ETAR já se encontra adjudicada à
Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, L.da..
Pelo Senhor Presidente foi proposto solicitar à Repartição de Finanças
do Concelho de Tábua a avaliação da propriedade da Família Corte Real.
Aprovado por unanimidade.
Caso não haja acordo com o proprietário foi proposto que a Câmara
proceda ao respectivo processo de expropriação, com caracter de urgência.
Aprovado por unanimidade.
Foi, ainda, pelo Vereador Engº. Pedro Albano e pelo Chefe de Divisão
do DOUMA informado da necessidade de adquirir uma parcela de terreno à
família Ribeiro da Cunha para o mesmo fim.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar negociações com a
referida família e caso não haja acordo, dar inicio a um processo de
expropriação.

- Apoio Publicidade Hotel de Tábua;
Presente um ofício do Hotel Turismo de Tábua, documento que se dá
por reproduzido, solicitando apoio da Câmara na publicidade que o Hotel de
Tábua tem vindo a fazer.
O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano prestou esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de cem mil
escudos ao Hotel Turismo de Tábua para apoio à publicidade do Hotel.

- Subsídio Bombeiros Voluntários de V. N. Oliveirinha;
Presente o ofício nº. 410/97, de 06 de Dezembro p.p., da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha,
documento que se dá por reproduzido, solicitando uma comparticipação
financeira da Autarquia para a aquisição de um Autocomando.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira ausentou-se da sala, não
participando na votação.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de dois
milhões de escudos àquela Associação.

- Ofício COCA;
Presente um ofício de 28 de Novembro p.p., da Firma acima
mencionada, requerendo a venda da área assinalada na planta anexa ao
ofício que igualmente se dá por reproduzida, ou, em alternativa, a permuta
entre esta parcela e uma outra área igualmente assinalada na planta.
Este ofício está informado pelo Chefe de Divisão de DOUMA e pelo
Director do Departamento Administrativo e Financeiro.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, solicitar a avaliação da parcela
pretendida e alienar a mesma à firma interessada.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça salientou a necessidade de se
proceder ao arranjo do acesso à Firma COCA, Construções de Candosa,
L.da, incluindo a colocação de manilhas, conforme acordado em reunião
havida.
Aprovado por unanimidade.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º246, de 29 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 81/97, de 26 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
- TMN - Processos de Contra-Ordenação nºs. 09 e 10;
Por solicitação do Sr. Vereador Engº. Pedro Albano, autoridade
administrativa, foram presentes os processos de contra-ordenação nºs 09 e
10/97, em que a arguida, a Empresa T.M.N. - Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., onde apresenta Impugnação Judicial da decisão tomada em
Reunião de Câmara de 14 de Novembro último e notificada à firma em 11 de
Dezembro p.p. , tendo a Câmara confirmado as coimas aplicadas.
Nos termos do disposto no artigo 62º., do Decreto-Lei nº.433/82, de 27
de Outubro, alterado pelo Dec.Lei nº.244/95, de 14 de Setembro, a Câmara
deliberou por unanimidade enviar os autos dos respectivos processos para o
Ministério Público junto do Tribunal da Comarca de Tábua.

- Horário de trabalho do pessoal dos grupos operário e auxiliar;
Conforme o estipulado na alínea c), do artigo 2º., do Decreto-Lei
nº.159/96, de 04 de Setembro, foi presente um horário de trabalho,
documento que se dá por reproduzido, e aplicável aos Funcionários dos
grupos de pessoal operário e auxiliar a exercer funções nos Serviços desta
Câmara Municipal.
Após a sua apreciação foi o mesmo aprovado por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
ficando um exemplar anexo a esta acta.
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- Festa de Natal dos Funcionários da Câmara Municipal;
Presente as facturas nºs.1297 e 1299, da Tabrizotel, datadas de 23 de
Dezembro p.p., documentos que se dão por reproduzidos, relativas ao Jantar
de Natal dos Funcionários desta Câmara Municipal, cujo valor é de,
respectivamente, Esc.448.000$00 e Esc.121.071$60, ambas com IVA
incluído.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à liquidação das
mesmas.

4. Concursos e Consultas

4.1 Adjudicações
- Concurso Público nº.09/97 - "Fornecimento contínuo de gasóleo";
Presente o processo de concurso referenciado em epígrafe e que se dá
por reproduzido.
Face ao parecer da Comissão de Análise a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos proceder à adjudicação daquele fornecimento à Firma SHELL
Portuguesa, S.A., pelo montante de Esc:44.450.000$00 (quarenta e quatro
milhões quatrocentos e cinquenta mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu
substituto legal a outorgar a escritura pública em representação da Câmara
Municipal.

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

- Vistorias;
Presente uma informação de 30 de Dezembro p.p., do Senhor Chefe
de Divisão do DOUMA, que anexa, através de fotocópia, os autos das
vistorias efectuadas pelo Senhor Dr. Rui António da Cunha Graça, na
qualidade de perito nomeado pela Câmara Municipal, durante o período de 17
de Abril a 30 de Dezembro p.p., documentos que se dão como reproduzidos,
e para efeitos de processamento.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao referido
processamento financeiro.
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- RESIN;
Presente uma factura da Firma RESIN Resíduos Industriais S.A. no
valor de Esc. 777 708$00, IVA incluído, devidamente informada pelo Senhor
Vereador Serafim Martins, relativa ao fornecimento de 44 papeleiras de 50
litros cada.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao respectivo
pagamento.
- Informação n.º 145/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – Pavimentação
do acesso ao empreendimento turístico Pedra da Sé – Freguesia de
Tábua – rubrica “ Pavimentações, Terraplanagens, e Rectificações nas
diversas Freguesias do Concelho”– Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 145/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a mais na
empreitada mencionada em epígrafe realizados pela Firma SOPOVICO,
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, L.da e que se estimam no
montante de ESC. 2 002 250$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
- Informação n.º 146/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – Empreitada de
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Mouronho – Rubrica:
“Pav. Mouronho: Pereira, Pereirinha, Pousadouros, S. Fagundo,
Alvoeira”.
Presente a informação n.º 146/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a mais na
empreitada mencionada em epígrafe realizados pela Firma Arsénio Henriques
de Almeida, L.da e que se estimam no montante de ESC. 2 643 835$00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
- Informação n.º 147/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – Empreitada de
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Covas – Rubrica: “Pav.
Covas: Acesso Cemitério, Quinta da Barroca, Loureiro, V. Chã,
Percelada, Balocas e S. Geraldo ”.
Presente a informação n.º 147/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a mais na
empreitada mencionada em epígrafe realizados pela Firma SOPOVICO,
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, L.da e que se estimam no
montante de ESC. 902 615$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
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- Informação n.º 148/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – – Empreitada
de Pavimentação de Arruamentos na Povoação de Vila do Mato –
Freguesia de Midões – Rubrica: “Outras urbanizações e arruamentos
nas freguesias ”
Presente a informação n.º 148/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a mais na
empreitada mencionada em epígrafe realizados pela Firma TERSSERRA,
Terraplanagens da Serra, L.da e que se estimam no montante de
ESC. 759 092$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
- Informação n.º 149/97 do Chefe de Divisão do DOUMA –” Empreitada
de Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Ázere– Rubrica:
“Pav. Arruamentos na Freguesia de Ázere. ”
Presente a informação n.º 149/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a menos na
empreitada mencionada em epígrafe cuja adjudicatária é a Firma SOPOVICO,
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, L.da e que se estimam no
montante de ESC. 893 843$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
- Informação n.º 150/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “C.M. Escola
Covas / E.N. Candosa - Reparação”
Presente a informação n.º 150/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à realização de trabalhos a menos na
empreitada mencionada em epígrafe cuja adjudicatária é a Firma SOPOVICO,
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, L.da e que se estimam no
montante de ESC. 1 683 047$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
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 de efeitos imediatos.

E, eu Vereador
também a subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e
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