ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15/2003 DE 25 DE JUNHO DE
2003 (PÚBLICA)

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 Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião, o Senhor Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova
Veigas, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado
justificar a referida falta.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto que, em virtude da
Secretária das Reuniões de Câmara, Maria José Mendes Dias das Neves, se
encontrar doente, 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.
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi ainda proposto, que fosse
incluído na ordem dos trabalhos, mais um ponto relativo, a “ BENEFICIAÇÃO
E RECTIFICAÇÃO DA E.M. 501-TÁBUA-ÁZERE, INCLUINDO VARIANTE A
QUINTELA/INDEMNIZAÇÃO PELO ARRANQUE DE CULTURAS”.
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Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro para alertar uma vez mais
da necessidade de apoio financeiro, por parte da Câmara, aos Bombeiros
Voluntários de Tábua, para poderem fazer face a despesas tidas com
aquisição de viaturas necessárias ao bem público.
Face ao exposto o Senhor Presidente propôs a realização de reunião
para análise profunda da situação.
No seguimento da sua intervenção, alertou ainda a Câmara para as
obras que estão a ser executadas na Estrada da Barrosa.
No tocante a obras, interveio o Senhor Vereador Eduardo Pereira para
informar a Câmara sobre a construção de um muro que o Senhor Miguel
Lucena está a levar a efeito na Rua Eng.º Barata Portugal.

Interveio, ainda, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes dando a
conhecer a realização de uma reunião de trabalho, no próximo dia 30 de
Junho, com os Directores de vinte e dois Centros de Saúde, em Tábua, pelo
que solicita a oferta do almoço aos mesmos, à semelhança do que se tem
verificado noutras Câmaras.
Aprovado por unanimidade.

Igualmente, interveio, o Senhor Vereador, José Alberto Pereira, para
informar que, em virtude do acidente ocorrido com as crianças federadas que
frequentam a Escola de Natação, há necessidade de proceder à reparação da
viatura Mercedes pelo que solicita à Câmara autorização para o efeito
negociando a situação com a Companhia de Seguros Fidelidade.
Aprovado por unanimidade.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2003;
DELIB. N.º 162 – Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, este ponto
foi por unanimidade do executivo municipal retirado da ordem de trabalhos.
02. – PROJECTO DE REGULAMENTO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTE
DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS –
TRANSPORTES EM TÁXI;
DELIB. N.º 163 –
epígrafe,

Presente o Projecto de Regulamento identificado na

documento

que

se

dá

por

reproduzido,

elaborado

pelo

Departamento Administrativo e Financeiro.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a apreciação pública
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, para
recolha de sugestões, o referido projecto de regulamento, mediante a
publicação de extracto no Diário da República, de editais nos lugares do
costume e num jornal local, bem como proceder a consulta junto de
associações que operem no concelho de Tábua ligadas ao sector.
03. – PROJECTO DE REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DAS
ACTIVIDADES DIVERSAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 264/2002,
DE 25 DE NOVEMBRO E NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE
DEZEMBRO. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DOS GOVERNOS
CIVIS;
DELIB. N.º164 - Presente o Projecto de Regulamento identificado na epígrafe,
documento que se dá por reproduzido, elaborado pelo Departamento
Administrativo e Financeiro.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a apreciação pública
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nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, para
recolha de sugestões, o referido projecto de regulamento, mediante a
publicação de extracto no Diário da República, de editais nos lugares do
costume e num jornal local.
04.

–

ASSOCIAÇÃO

DE

MUNICÍPIOS

DA

REGIÃO

PLANALTO

BEIRÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ECOCONSELHEIRO;
DELIB. N.º 165 – Havendo necessidade de eleger um novo elemento para
exercer funções de Eco-Conselheiro, o Senhor Presidente da Câmara propôs
o Senhor António Santos Pinto, para desempenho das mesmas.
Mais propôs a atribuição de um voto de louvor ao Senhor Dr. Rui
António da Cunha Graça, pelo serviço prestado durante os anos que
desempenhou aquele cargo.
Posto o assunto á consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar as propostas apresentadas.
05. – PAVILHÃO MULTIUSOS;
DELIB. N.º 166 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi exibido o projecto de
arquitectura do Pavilhão Multiusos.
Prestados os devidos esclarecimentos, a Câmara deliberou por
unanimidade aprovar a localização e respectivo projecto de arquitectura do
referido Pavilhão.

06. - MONUMENTO AO SOLDADO PORTUGUÊS/LOCALIZAÇÃO;
DELIB. N.º 167 – Presente a makette do monumento ao Soldado Português
elaborada pelo escultor Fernando Pedro que em diversos Municípios da
Região Centro, tem feito inúmeros monumentos, pretendendo-se com o
mesmo homenagear os soldados portugueses que perderam a vida na guerra
em defesa da Pátria, decisão já tomada pela Câmara anterior, encontrando-se
a escultura já pronta e paga.
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Prestados os esclarecimentos devidos pelo Senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade, aprovar a localização do referido
Monumento na rotunda do Arinte - Seixos Alvos, virado para quem entra na
Vila.
07. – ARGIBEIRA, EXTRACÇÃO DE ARGILAS, S.A.;
DELIB. N.º 168 - Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, este ponto
foi por unanimidade do executivo municipal retirado da ordem de trabalhos.
08. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 169 – Presente uma lista de processos de obras particulares, de
24 de Maio p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
09. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 170 – Presente a informação n.º 48/2003 , de 24 de Junho 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 4 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma
Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da obra ” Sistema de Drenagem de
Águas Residuais do lugar de Póvoa de Midões ”,
50.229,00

no

valor

de

€, ( cinquenta mil duzentos e vinte e nove euros), acrescido de

IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
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10. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 171 – CONSULTA PRÉVIA n.º 10-S/2003 – “Elaboração dos
projectos de Especialidade do Pavilhão Multiusos de Tábua”.
Presente o processo da consulta prévia identificada em epígrafe, que
se dá por integralmente reproduzida.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e face ao parecer do Sr.
Eng.º José Lima e do Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi
deliberado por unanimidade, proceder à adjudicação da presente consulta à
Firma PROJECTÁBUA, L.da, pelo valor de 12.100,00 € ( doze mil e cem
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos.
- AJUSTE DIRECTO n.º 1/2003 - “Elaboração dos projectos de Instalação
Eléctrica e Telefónica do Pavilhão Multiusos de Tábua”.
Presente o processo de ajuste directo identificado em epígrafe, que se
dá por integralmente reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e face ao parecer do Sr.
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade,
proceder à adjudicação da presente consulta ao projectista António Manuel
Lopes Ferreira, L.da., pelo valor de 2,500,00 € ( dois mil e quinhentos euros ),
acrescido de IVA À taxa legal em vigor, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos.
- CONSULTA PRÉVIA n.º 11-S/2003 – “Aluguer de Equipamento para os
trabalhos de movimentação de terras da obra “Construção da Rede de
Águas Residuais do Cadoiço, Santo Amaro e Esporão”.
Presente o processo da consulta prévia identificada em epígrafe, que
se dá por integralmente reproduzida.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e face ao parecer da Sr.ª
Eng.ª Luísa Camacho e do Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
foi deliberado por unanimidade, proceder à adjudicação da presente
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consulta à Firma MIDOBLOCO –Blocos de Cimento, Lda., pelo valor de
9.750,00 € ( nove mil setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
11. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 172 - Presente a informação n.º 10/SETL/03 de 20 de Junho p.p.,
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao assunto em
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.

12. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 173 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 116 de 24 de
Junho p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
13. – BENEFICIAÇÃO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. 501-TÁBUA-ÁZERE,
INCLUINDO VARIANTE A QUINTELA/INDEMNIZAÇÃO PELO ARRANQUE
DE CULTURAS;
DELIB N.º 174 - Presente a informação n.º 07/2003, de 7 de Abril p.p., da Dr.a
Alexandra Bento, e despacho do Senhor Vereador do Pelouro das Obras,
documento que se dá por reproduzido, para se proceder ao pagamento de
438,75 € (quatrocentos e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) como
indemnização pelo arranque de 15 pés de videiras adultas, 9 oliveiras, e 3
pinheiros de médio porte, aos proprietários José António Nunes Abreu, Maria
de Lurdes Abreu e Carlos Hélder Nunes de Abreu, tendo em conta que os
mesmos não pretendem qualquer contrapartida monetária pela parcela de
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terreno que foi ocupada para a obra de beneficiação e rectificação da EM
501, incluindo a Variante a Quintela.
Apreciado o assunto, feitas as devidas explicações pelo Senhor
Vereador Serafim Martins, e pela Dr.ª Alexandra Bento, a Câmara deliberou
por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, e concordar com os valores atribuídos, e ratificar o
despacho do Senhor Vereador.

Presente a informação n.º 07-A/2003, de 7 de Abril p.p., da Dr.a
Alexandra Bento, e despacho do Senhor Vereador do Pelouro das Obras,
documento que se dá por reproduzido, para se proceder ao pagamento de
160 € (cento e sessenta euros) como indemnização pelo arranque de 8 pés
de oliveiras, à proprietária Maria Helena Ferreira Nunes de Oliveira Moreira da
Silva, tendo em conta que a mesma não pretende qualquer contrapartida
monetária pela parcela de terreno que foi ocupada para a obra de
beneficiação e rectificação da EM 501, incluindo a Variante a Quintela.
Apreciado o assunto, feitas as devidas explicações pelo Senhor
Vereador Serafim Martins, e pela Dr.ª Alexandra Bento, a Câmara deliberou
por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, concordar com os valores atribuídos, e ratificar o despacho
do Senhor Vereador.
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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