ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 04/2003 DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2003
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia o Senhor Presidente
da Câmara propôs que, em virtude da Secretária das Reuniões de Câmara se
encontrar ausente por motivo devidamente justificado, fosse nomeada para
secretariar a presente reunião a Assistente Administrativa Especialista, Ana
Paula Ferreira Tavares Pais.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta
apresentada.
I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL;
DELIB. N.º 46 - Presente a proposta de suspensão parcial do Plano Director
Municipal, que se dá por reproduzido, nos termos da alínea b) do n.º 2 do
artigo 100.º do Decreto – Lei n.º 380/99, de 22 de Dezembro.
Posto o assunto à consideração foi deliberado por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar
com a presente proposta de Suspensão Parcial e submeter a mesma a
apreciação e aprovação em Assembleia Municipal, face ao relatório da
proposta de suspensão, documento que se dá por reproduzido, da autoria do
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Senhor Arq.º Carlos Santos, com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e igualmente à informação n.º 03/2003 da
Dr.ª Alexandra Bento, em minuta quanto a esta parte da acta para produção
de efeitos imediatos.

.

02. – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃOREPARCELAMENTO PROMOVIDO PELA CÃMARA MUNICIPAL DE
TÁBUA NO PARQUE INDUSTRIAL DE TÁBUA;

DELIB. N.º 47 - Presente o processo de loteamento urbano n.º 1/2003, que se
dá por reproduzido, promovido pela Câmara Municipal de Tábua e outro.
Posto o assunto à consideração foi deliberado por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar a
proposta de loteamento e as obras de urbanização do loteamento em apreço
e submeter o mesmo a apreciação e aprovação em Assembleia Municipal,
face às informações da Dr.ª Alexandra Bento, do Gabinete de Apoio ao
Senhor Presidente, e parecer favorável do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos.
03.
–
REGULAMENTO
TÁBUA/APROVAÇÃO;

DO

PARQUE

INDUSTRIAL

DE

DELIB. N.º 48 - Na sequência da deliberação camarária de 27 de Novembro
p.p., é de novo presente o Projecto de Regulamento do Parque Industrial de
Tábua, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
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pelo Senhor Director do DOUMA, Eng. Pedro Rodrigues, e pela Dr.ª
Alexandra Bento do Gabinete do Senhor Presidente,

promotores

da

elaboração do referido documento, a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
aprovar o regulamento acima referido, bem como submetê-lo a apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal.
04. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO QUADRO DE PESSOAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA;
DELIB. N.º 49 - Presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara de
18 de Fevereiro p.p., para aprovação do novo Quadro de Pessoal da Câmara
Municipal de Tábua, documentos que se dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
tidos por convenientes, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar o
novo Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Tábua, bem como
submetê-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, propondo
ainda a este órgão a revogação do Quadro de Pessoal existente, publicado no
Diário da República, II Série, n.º 119 de 23 de Maio de 1995 e respectivas
alterações publicadas nos Diários da República II Série n.ºs 29 de 4 de
Fevereiro de 1997, 220 de 23 de Setembro de 1997 e 11 de 14 de Janeiro de
1999.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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