ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 17/2003 DE 23 DE JULHO DE
2003 ( PÚBLICA )

PRESENTES:
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Faltou à presente reunião, o Senhor Presidente da Câmara

por

motivos de representação do Município , no Instituto Nacional de Estradas,
em Almada, tendo presidido à mesma o Senhor Vereador, José Alberto
Pereira, na qualidade de Vice – Presidente.
Faltaram igualmente, à presente reunião os Senhores Vereadores,
Eduardo António de Carvalho Pereira e Mário de Almeida Loureiro por
motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado justificar as
referidas faltas.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vice-Presidente, José Alberto Pereira, por solicitação do
Senhor Presidente da Câmara, informou que em reunião havida com a
Direcção do Grupo Desportivo Tabuense, fora solicitado pela mesma apoio da
Câmara na pintura da sede e muros envolventes do Campo de Futebol Dr.
Costa Júnior, que consiste no fornecimento de mão de obra.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
concordar com a cedência de mão de obra para aqueles fins.
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Ainda pelo Senhor Vice – Presidente da Câmara foi proposto, que
fosse incluído na ordem dos trabalhos, mais um ponto relativo, a “ LISTA DE
OBRAS PARTICULARES “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Não houve intervenção em virtude de se encontrar ausente.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes alertando para
uma situação problemática que urge resolver relacionada com a existência de
cães vadios doentes e parasitados, que vagueiam pela Vila, infestando-a com
doenças pelo que propõe a recolha dos mesmos.
Sobre o exposto interveio o Senhor Vereador, Serafim Martins,
informando que para resolução da situação irão ser contactados os Serviços
do Canil de Arganil, à semelhança do que já foi feito em outras ocasiões, para
recolha dos mesmos.

.

Interveio, ainda, o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas alertando uma
vez mais para a necessidade de colocação de sinalização adequada na
Venda da Esperança, Gândara de Espariz e Catraia de Mouronho, como
medida de prevenção para diminuir os acidentes graves, alguns mortais,
ocorridos naqueles locais.
Sobre o assunto, interveio o Senhor Vereador, Serafim Martins
informando que em reunião havida sobre Segurança Rodoviária, no Governo
Civil de Coimbra, os locais indicados, considerados de perigosos, iriam ser
sinalizados brevemente.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 09 DE JULHO DE 2003;
DELIB. N.º 190 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – 65.ª VOLTA A PORTUGAL/PT COMUNICAÇÕES/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 191 – Presente o fax da PAD-Produção de Actividades
Desportivas, de 7 de Julho p.p. que anexa resumo de etapas e percursos da “
65.ª Volta a Portugal/PT Comunicações”, documentos que se dão por
reproduzidos, solicitando o parecer da Câmara em como não há
inconveniente

na

passagem

daquela

prova

desportiva

em

algumas

localidades deste concelho.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara ao
informar a referida Empresa de que a Câmara Municipal nada tem a obstar na
realização daquele evento desportivo.
03. – ACORDO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 192 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Adelaide Cardoso Gomes.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
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04. – LICENCIAMENTO DE PARQUE DE CAMPISMO;
DELIB. N.º 193 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º149/02 –
SAD/40/008, que se dá por reproduzido, em que é requerente Leonardo Jan
Baptist Willem Min.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª
Luisa Camacho, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de
arquitectura

para construção de um Parque de Campismo Rural, com o

condicionalismo constante do parecer da Região de Turismo do Centro.
05. – QUEIXA DE INSALUBRIDADE/VISTORIA;
DELIB. N.º 194 – Presente o auto de vistoria de 27 de Junho p.p., relacionado
com uma vistoria efectuada pela Comissão de Vistoria constituída pelos
elementos constantes da informação n.º 4/2002, da Dr.ª Alexandra Bento, do
Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente nomeada para aquele efeito e
aprovada na Reunião Ordinária da Câmara de 20 de Fevereiro de 2002, às
instalações destinadas a alojamento de ovinos existentes na Rua do Lugar,
no local e freguesia de Pinheiro de Coja, deste concelho, que originam
problemas de salubridade pública e resultante de reclamação apresentada
pela Junta de Freguesia daquela localidade.
Prestados os devidos esclarecimentos pela Senhora Eng.ª, Luísa
Camacho e face ao Auto de Vistoria, a Câmara deliberou por unanimidade
concordar com o parecer emitido pela referida Comissão.
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06. –

PEDIDO DE DECLARAÇÃO/EXPLORAÇÃO AVÍCOLA/VALE DA

VACA-PEREIRA-MOURONHO;
DELIB. N.º 195 –

Presente um requerimento de Albertina Ribeiro Costa

Bernardo Martins, residente no lugar de Pereira, freguesia de Mouronho,
deste concelho, proprietária de uma exploração avícola, sita em Vale da
Vaca, da referida freguesia e concelho, requerendo para efeitos de
legalização da referida exploração junto dos Serviços da DRABL, declaração
da Câmara em como não existe inconveniente quanto à

localização do

mesmo.
Face aos esclarecimentos prestados pela Senhora Eng.ª Luísa
Camacho, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a emissão da
declaração solicitada.
07. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VITORIA ;
DELIB. N.º 196 – Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade
horizontal de 3 de Julho p.p., em que é requerente Maria Fernanda Marques,
relativo a um prédio situado no lugar da Barrosa, freguesia e concelho de
Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que corresponde o processo
n.º 39/03-SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.

Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade horizontal
de 14 de Julho p.p., em que é requerente a firma Gatinha – Actividades
Imobiliárias, Lda., relativo a um prédio situado no Lote 6, Corgas, lugar,
freguesia e concelho de Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 71/03-SAD/90/014.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.
Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade Imobiliárias,
Lda., relativo a um prédio situado no Lote 5, Corgas, lugar, freguesia e
concelho de Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 72/03-SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.
Presente o auto de vistoria de modificação do título constitutivo de
propriedade horizontal de 21 de Julho p.p., em que é requerente Arlindo de
Abreu Duarte Rito, relativo à Fracção B, do edifício Pevari, situado na Estrada
da Lameira, freguesia e concelho de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, a que corresponde o processo n.º 74/03-SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.
08. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 197 – Presente a informação n.º 18/2003 , de 22 de Julho p.p.
da Senhora Eng.ª Luísa Camacho , que se dá por reproduzida, relativo ao
Auto de medição n.º 5 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma
SOCONGO–Sociedade de Construções Gouveias, Ld.ª, da obra ” Empreitada
de Beneficiação entre Covas(EN 236-6) e Esporão (EM 502)”, no valor de
110.443,20 €, ( cento e dez mil quatrocentos e quarenta e três euros e vinte
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
09. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 198 – CONSULTA PRÉVIA n.º 05-S/2003 – “Elaboração do
projecto de Execução da Rede de Abastecimento de Água a Gândara de
Espariz”.
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 ENHIDRICA – Consultores de Engenharia Ambiental, L.da, pelo valor
de 11.430,00 € ( onze mil quatrocentos e trinta euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
- AJUSTE DIRECTO n.º 02-E/2003 - “Reparação do relvado e do Sistema
de Drenagem do Estádio Municipal”.
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,
ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara em autorizar
a adjudicação do presente ajuste directo à Firma VIBEIRAS, S.A, pelo valor
de 16.458,00 € (dezasseis mil quatrocentos e cinquenta e oito euros) ,
acrescido de IVA À taxa legal em vigor.
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10. –

7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6.ª ALTERAÇÃO ÀS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003;
DELIB. N.º 199 Presente a 7.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, resultante de despachos datados de 17 de Julho p.p., do Senhor
Vice-Presidente da Câmara, e ainda da informação n.º 25/RSF/03, de 17 de
Julho, da Secção de Contabilidade e Aprovisionamento, 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 a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento.
Presente a 6.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, resultante de
despacho datado de 17 de Julho p.p., do Senhor Vice-Presidente da Câmara.
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 às Grandes Opções do Plano.
11. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 200 – Presente a informação n.º 11/SETL/03 de 18 de Julho 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 201 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 136 de 22 de
Julho p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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13. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 202 – Presente uma lista de processos de obras particulares, de
16 de Julho p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
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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