ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º 05/2003 DE 26
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. Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião os Senhor Vereador, Dr. Jorge Manuel da
Cova Veiga, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado
por unanimidade justificar a referida falta.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Na sequência de uma reunião havida sobre o IC 12, na Câmara
Municipal de Anadia com doze autarquias da região, o Senhor Presidente da
Câmara prestou esclarecimentos relativos aos benefícios que advêm para o
nosso concelho com o referido traçado, exibindo para um melhor
entendimento de todo o executivo, o projecto do referido troço entre Rojão e
Mira.
A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro solicitando esclarecimentos
sobre o decurso das obras nas Piscinas Municipais, tendo o Senhor
Presidente da Câmara informado que as obras de reparação daquelas
instalações foram feitas por administração directa da Câmara, aproveitandose a oportunidade para substituir as tubagens metálicas da casa das caldeiras
que se adjudicaram à empresa Sistclima, estando praticamente em fase de
conclusão pelo que se prevê a reabertura das mesmas ainda no próximo
mês.
Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira:
Interveio o Senhor Eduardo Pereira abordando um assunto relacionado
com o encerramento da empresa Cerâmicas Grapa, Ld.ª, pelo que solicita a
intervenção da Câmara no sentido desta exercer o direito de reversão
relativamente aos dois lotes existentes no Parque Industrial de Tábua, onde a
mesma se encontra instalada, uma vez que a referida empresa deixou de
laborar há mais de dois anos.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou que iria
analisar a situação.
Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
Interveio esta Senhora Vereadora para dar conhecimento da existência
de um novo diploma legislativo que veio alterar todo o sistema de análises de
água.
Ainda no seguimento da sua intervenção, chamou a atenção para as
obras de alargamento que andam a ser executadas na estrada de
S.Geraldo/Covas, uma vez que a conduta da água irá ficar debaixo da
mesma.
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Sobre o assunto o Senhor Presidente da Câmara propôs que o Senhor
Vereador Serafim Martins em conjunto com o Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Rodrigues e representante das Águas do Planalto que analizem a
situação.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2003;
DELIB. N.º 50 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2003;
DELIB. N.º 51 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
03. – PAVICER, PAVIMENTOS CERÂMICOS, LD.ª;
DELIB. N.º 52 – Presente um pedido da empresa em referência, que se dá
por reproduzido, solicitando a cedência da máquina CAT de restos para uma
ligeira intervenção nas instalações fabris da mesma,
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à referida empresa o apoio solicitado.
04. – CLUBE MOTORIZADO DE TÁBUA;
DELIB. N.º 53 – Presente um pedido do Clube Motorizado de Tábua, que se
dá por reproduzido, solicitando a cedência de máquina retroescavadora para
um pequeno arranjo do piso do local onde pretendem levar a efeito uma prova
todo terreno.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à referida empresa o apoio solicitado.
Ainda relacionado com este Clube, interveio o Senhor Vereador
Eduardo Pereira para lembrar o Senhor Presidente de que o Clube em
questão tinha solicitado , no ano transacto, um subsídio mas que até ao
momento ainda não tinha sido concedido.
Sobre o exposto o Senhor Presidente informou que o subsídio em
causa está a ser analisado.
05. – GRUPO DESPORTIVO TOURIZENSE;
DELIB. N.º 54 – Presente o ofício do Presidente do Grupo Desportivo
Tourizense, que se dá por reproduzido, solicitando apoio da Autarquia na
execução de trabalhos de reparação da canalização dos balneários, corte de
uma parede e muro de vedação no campo daquele Clube.
Prestados os esclarecimentos devidos pelo Senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade, contribuir apenas com mão-de-obra.
06. – PROGRAMAS DE ITINERÂNCIA CULTURAIS/I.P.L.B.;
DELIB. N.º 55 - Presente a informação n.º 6/2003, de 3 de Janeiro p.p.., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC,

que se dá por reproduzida, relativa ao

Programa em referência e em que é proposta a efectuação de um seguro
temporário (mensal) para que a Biblioteca Municipal “João Brandão “, possa
usufruir de exposições de alto valor cultural.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o proposto na referida informação.
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07. – PISCINAS MUNICIPAIS DE TÁBUA;
DELIB. N.º 56 - Presente a informação n.º 5/2003, de 31 de Janeiro p.p.., da
Técnica da DAESC, Paula Reis, que se dá por reproduzida, propondo a
elaboração de um logótipo de identificação das Piscinas Municipais de acordo
com o modelo que anexa e que igualmente se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada.
08. – ÁGUAS DO PLANALTO, S.A./METODOLOGIA DE FACTURAÇÃO;
DELIB. N.º 57 - Presente o ofício n.º DG/C/270/2003, de 27 de Janeiro p.p.,
das Águas do Planalto, que se dá por reproduzido, prestando informação
sobre a metodologia da facturação do consumo de água efectuada por aquela
empresa.
A Câmara tomou conhecimento.
09. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERRA DO
AÇOR/PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2003;
DELIB. N.º 58 - Presentes o Plano de Actividades e Orçamento para o ano
2003 da Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açor,
documentos que se dão por reproduzidos, aprovados na reunião da Direcção
daquela Associação realizada em 29 de Novembro p.p., na Câmara Municipal
de Penacova.
A Câmara tomou conhecimento.
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10. – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA/CEDÊNCIA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL-AAC/OAF “B” X FEIRENSE;
DELIB. N.º 59 - Presente um fax da Associação Académica de Coimbra, de
10 de Fevereiro p.p., que se dá por reproduzido, solicitando a cedência do
Estádio Municipal de Tábua para a realização do Jogo do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão-B entre a AAC/OAF “ B “ e o FEIRENSE, a levar a
efeito no próximo dia 23 de Março.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade concordar com o solicitado, uma vez que acontecimentos desta
natureza contribuem, cada vez mais, para o desenvolvimento desportivo e
turístico do concelho.
11. – LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 60 - Presente o processo de loteamento urbano n.º 268/02SAD/60/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Senhora
Cidália de Jesus Marques Almeida Baltazar.
Posto o assunto à consideração foi deliberado por unanimidade,
aprovar o loteamento em apreço, atendendo ao parecer favorável do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues .
DELIB. N.º 61 - Presente o processo de loteamento urbano n.º 272/02SAD/60/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Senhora
Carla Sofia Cardoso de Abreu.
Posto o assunto à consideração foi deliberado por unanimidade,,
aprovar o loteamento em apreço, atendendo ao parecer favorável do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues .
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12. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;

DELIB. N.º 62 - Presente a lista de processos de obras particulares, de 14 de
Fevereiro p.p., submetida a despacho, documentos que se dão por
reproduzidos e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
13. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA;
DELIB. N.º 63 - Presente o auto de vistoria de constituição da propriedade
horizontal em que é requerente a Senhora Iria de Figueiredo, relativo às
fracções A e B ( rés-do-chão e 1.º andar) do prédio sito na Quinta das Cruzes,
freguesia e concelho de Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 132/02 – SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da

Câmara,

foi

deliberado

por

unanimidade homologar o referido auto de vistoria.
14. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 64 - Presente a informação n.º 05/2002 de 25 de Fevereiro p.p. do
Senhor Eng.º José Lima com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto de
medição n.º 1 de trabalhos normais, apresentado pela Firma Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, L.da da obra ”Sistema de Drenagem de Águas
Residuais do Lugar de Póvoa de Midões”, no valor de 23.743,87 €, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
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15. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 65 - Consulta Prévia n.º 01 – S/2003 – Execução e
Coordenação do Plano Director Municipal de Tábua – Revisão;
Presente o processo da consulta prévia identificado em epígrafe, que
se dá por integralmente reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à adjudicação da
presente consulta prévia à empresa Carlos Santos – Arquitectura

e

Urbanismo, Ld.ª, pelo valor de 13.250,00 € ( treze mil duzentos e cinquenta
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
16. – 1.º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, 1.º ALTERAÇÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE ACTIVIDADES E 1.º ALTERAÇÃO ÀS ACTIVIDADES
MAIS RELEVANTES/ANO DE 2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 66 - Presente a 1.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, documento que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento e ratificar o
despacho do Senhor Presidente de 24 de Fevereiro p.p..
Presente a 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do
corrente ano financeiro, resultante de solicitação do Departamento de Obras,
Urbanismo e Meio Ambiente, conforme informação n.º 7/2003 de 21 de
Fevereiro p.p., do Senhor Director de Departamento, documentos que se dão
por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
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efeitos imediatos, aprovar a referida alteração ao Plano Plurianual de
Actividades e ratificar o despacho do Senhor Presidente de 24 de Fevereiro
p.p..
17. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 67 - Presente a informação n.º 3/SETL/03 de 21 de Fevereiro p.p.,
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao assunto
referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
18. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 68 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 39 de 25 de
Fevereiro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.

Não houve público que manifestasse intenção de intervir.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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