ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21/2003 DE 24 DE SETEMBRO 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, Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Faltaram 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
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Face às afirmações difamatórias proferidas, na Sessão da Assembleia
Municipal do passado dia 19 de Setembro, pelo munícipe Senhor José Hélder
Rodrigues Ferreira, contra o Órgão Executivo, relativamente à atribuição de
lotes no Parque Industrial de Tábua, o Senhor Presidente da Câmara
informou ter constituído procurador o Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo
Veiga e Moura para participar/apresentar queixa junto do Ministério Público
contra o referido munícipe, bem como ter solicitado ao Senhor Presidente da
Assembleia Municipal a adopção do mesmo procedimento legal.
A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas abordando assunto
relacionado com o alinhamento do

lote atribuído no Parque Industrial de

Tábua, à Empresa Friopastel, tendo o Senhor Presidente da Câmara e
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues prestado os necessários
esclarecimentos.
Ainda no seguimento da sua intervenção alertou para os maus cheiros
existentes em Fundo de Vila, provenientes da ETAR de Quintela.
Sobre o assunto o Senhor Presidente informou que essa situação é
resultado de danificações sofridas no colector aquando da construção da
rotunda e de descargas sucessivas do limpa fossas junto à caixa de visita
naquela zona, pelo que há necessidade em se aumentar a capacidade da
referida ETAR, estando a elaborar-se um estudo nesse sentido.
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 10 DE SETEMBRO DE 2003;
DELIB. N.º 255 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. –

CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DO

ARRUAMENTO AO ESTÁDIO, DO LUGAR DA BARROSA, DE FUNDO
VILA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FUNDO DE
VILA/CANDIDATURA AO P.O.R.C./RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 256 - Presente o processo em

referência

que

se

dá

por

reproduzido.
Prestados os necessários esclarecimentos, a Câmara deliberou por
unanimidade, ratificar o acto de candidatura.
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03. – ACERTO DE CONTAS/CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS E BANCO TOTTA
& AÇORES;
DELIB. N.º 257 – Presente a informação n.º 13/A.V./J.A./03, de 15 de
Setembro p.p., do D.A.F., anexando um conjunto de documentos que se dão
por reproduzidos, referindo a necessidade destes Serviços procederem a
acertos de pequenos valores constantes nas contas da Caixa Geral de
Depósitos e Banco Totta & Açores de modo a que futuramente haja
coincidência com os extractos recebidos daquelas instituições bancárias.
Prestados os necessários esclarecimentos pelo Director do DAF, Dr.
José Afonso, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com o acerto
das referidas contas, bem como submeter

este assunto à apreciação e

deliberação da Assembleia Municipal.
04. –

MUSEU ETNOGRÁFICO DE TÁBUA/COMODATO/CEDÊNCIA DE

BREQUE;
DELIB. N.º 258 - Presente o contrato de comodato, que se dá por
reproduzido, celebrado entre o Município de Tábua e o Senhor António
Gomes Castanheira Ribeiro, residente no lugar de Remouco, da freguesia e
concelho de Tábua, proprietário de uma " breque " , com 80 anos, que cede
gratuitamente ao Município, pelo prazo de cinco anos, para ser colocada no
Museu Etnográfico da Vila de Tábua, obrigando-se este a cumprir as
cláusulas constantes do mesmo.
Prestados os esclarecimentos devidos pelo Senhor Presidente e posto
o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
concordar com o referido contrato bem como ratificar o acto praticado pelo
mesmo ao assiná-lo em representação do Município de Tábua.
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05.

-

ATRIBUIÇÃO

DE

SUBSÍDIO

AO

CENTRO

CULTURAL

E

DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TÁBUA;
DELIB. N.º 259 - Presente um conjunto de documentos do Centro Cultural e
Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Tábua, datado de 1
de Setembro p.p., que se dão por reproduzidos, solicitando o apoio da
Câmara Municipal para a Época Desportiva 2003/2004.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir àquele Centro Cultural
um subsídio no valor de 2.000,00 € (dois mil euros).
06. – CANDIDATURAS AO PROGRAMA LEADER+/ADIBER;
DELIB. N.º 260 - Presente o ofício n.º 320/03, de 31 de Julho p.p., da Serra do
Açor - Associação de Desenvolvimento Regional, que se dá por reproduzido,
dando conhecimento das seguintes candidaturas efectuadas pela ADESA, no
âmbito do Programa LEADER+/ADIBER: - " Divulgação das Potencialidades
Turísticas, Culturais e Históricas da Beira Serra: Edição de Roteiro Cultural,
de Guia Museológico e de Guia da Natureza " e " Edição de Guia da
Cidadania e de Material de Educação Ambiental e Urbanística ".
A Câmara tomou conhecimento.
07. – ARRENDAMENTO DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE
DO MERCADO MUNICIPAL DE TÁBUA;
DELIB. N.º 261 - Presente uma petição datada de 11 de Junho p.p., da
Empresa TABRIZOTEL -Actividade Hoteleira, LD.ª, com sede em Gândara de
Espariz, deste concelho, que se dá por reproduzido, questionando a Câmara
sobre a viabilidade de trespasse do restaurante do Mercado Municipal,
propriedade desta Câmara, que exploram desde 1/8/1993 para nome de
Maria Zulmira Costa, funcionária da referida empresa que nos últimos anos se
tem ocupado da gestão daquele estabelecimento, por motivo de falecimento
do gerente Senhor José Augusto Ferreira da Silva.
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Face aos pareceres do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo Veiga
e Moura, que se dão por reproduzidos, foi deliberado por unanimidade , não
exercer o direito de preferência, informando aquela empresa da presente
deliberação e solicitar que quando realizado o referido trespasse seja esta
Câmara Municipal informada a fim de proceder a novo contrato de
arrendamento com o trespassário nos termos do actualmente existente.
08. –

CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/PARTICIPAÇÃO EM

CONSELHO CONSULTIVO;
DELIB. N.º 262 – Presente um ofício, do Conselho Empresarial do Centro,
datado de 31 de Julho, que anexa um conjunto de documentos, que se dão
por reproduzidos, convidando a Câmara Municipal de Tábua a participar na
criação do Conselho Consultivo.
Após apreciação do assunto e feitos os devidos esclarecimentos pelo
Senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade, participar na
criação do Conselho em apreço, bem como submeter a presente deliberação
à aprovação da Assembleia Municipal.
09. – ADEPTOLIVA;
DELIB. N.º 263 - No seguimento de reunião havida em Coimbra com a
Senhora Directora Regional de Educação, o Senhor Vice-Presidente, José
Alberto Pereira, deu a conhecer o teor do ofício n.º 316/03, de 16 de
Setembro p.p., remetido à DREC pela ADEPTOLIVA - Associação para o
Desenvolvimento do Ensino Profissional nos Concelhos e Tábua, Oliveira do
Hospital e Arganil, que se dá por reproduzido, relativo ao pedido de
prolongamento do prazo para colocação do elevador no Pólo de Tábua até
Julho de 2004, uma vez que a mesma não dispõe, de momento, de meios
financeiros para suportar aquela despesa.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, que no orçamento da Câmara para 2004 sejam contempladas
verbas necessárias à colocação do elevador no Pólo de Tábua.

Ainda relacionado com a referida Associação foi presente uma
declaração na qual a Câmara Municipal de Tábua se compromete informar
atempadamente a Caixa Geral de Depósitos, com sede em Oliveira do
Hospital, caso deixe de ser associada da ADEPTOLIVA, para que sejam
negociadas com os novos associados, a forma e substância das garantias a
serem apresentadas àquela instituição bancária pelos novos associados, bem
como assegura, na qualidade de associado da mesma e no âmbito dos
deveres estatutariamente assumidos, que se esforçará para que a Associação
em questão cumpra com as obrigações assumidas no contrato de abertura de
crédito em conta corrente a assinar entre a ADEPTOLIVA e a CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar
o acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara.

10. - 49.ª VOLTA RTP A PORTUGAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS;
DELIB. N.º 264 - Presente o ofício n.º 43749, de 18 de Setembro p.p., da
Câmara Municipal de Cascais, que anexa um conjunto de documentos que se
dão por reproduzidos, relativos à “49.ª Volta RTP a Portugal Automóveis
Clássicos”, a realizar

de 5 a 9 de Novembro p.f., em que é solicitada a

aprovação do percurso daquele evento desportivo nos termos do Decreto-Lei
n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
informar a referida Autarquia que a Câmara Municipal nada tem a obstar na
realização daquele evento desportivo e respectiva passagem pelo concelho
de Tábua.
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11. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA;
DELIB. N.º 265 - Presente o auto de vistoria de constituição da propriedade
horizontal em que é requerente a Firma Borges Martins & Filho, Ld.ª, relativo
a um prédio situado na Rua da Zona Industrial de Tábua, entre o Centro de
Saúde e o Posto de abastecimento de combustíveis, freguesia e concelho de
Tábua, de 21 de Julho p.p., documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 68/03 – SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado

por

unanimidade, homologar o referido auto de vistoria.

Presente o auto de vistoria para modificação do título constitutivo da
propriedade horizontal em que é requerente a Firma R.F.M. -Combustíveis e
Serviços de Tábua, Ld.ª, relativo a um prédio situado na Zona Industrial de
Tábua, freguesia e concelho de Tábua, de 21 de Agosto p.p., documento que
se dá por reproduzido, a que corresponde o processo n.º 83/03 – SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado

por

unanimidade, homologar o referido auto de vistoria.
12. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 266 – Presente a informação n.º 37/2003 , de 23 de Setembro
p.p. ,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 SOPOVICO -Sociedade Portuguesa de Vias de

Comunicação, S.A., da empreitada ” Beneficiação e Rectificação da EM 501
- Tábua - Ázere - incluindo variante a Quintela - Rotunda “,

no

valor

de

83.797,92 €, ( oitenta e três mil setecentos e noventa e sete euros e noventa
e dois cêntimos), 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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13. - REVISÃO DE PREÇOS;
DELIB. N.º 267 – Presente a informação n.º 21/2003, de 14 de Agosto p.p., da
Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à revisão de
preços provisória n.º 1, apresentada pela Firma SOCONGO - Sociedade de
Construções Gouveias, Ld.ª, da obra “ Beneficiação entre Covas (EN 236-6) E
Esporão (EM 502) “, no valor de 22.935,62 € ( vinte e dois mil novecentos e
trinta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.
14. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 268 - Presente uma lista de processos de obras particulares, de 22
de Setembro p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.

15. - 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 9.ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003/RATIFICAÇÃO;

DELIB. N.º 269 - Presente a 10ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 32/RSF/03, de 8 de Setembro p.p.,
resultante de solicitações do Departamento de Obras, Urbanismo e Meio
Ambiente, conforme informação n.º 34/2003, de 4 de Setembro p.p.,
documentos que se dão por reproduzidos.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
Presente a 9.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 32/RSF/03, de 27 de Agosto p.p., resultante de solicitações do
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, conforme informação
n.º 34/2003, de 4 de Setembro p.p., documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p.

16.

-

11.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DO

ANO

DE

2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 270 - Presente a 11ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 34/RSF/03, de 18 de Setembro p.p.,
resultante de solicitações da Secção de Pessoal, Arquivo, Património e
Serviços Gerais, conforme informação n.º 22/SPAPSG/03, de 15 de Setembro
p.p., documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade , ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
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17. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 271 - Presente a informação n.º 14/SETL/03 de 19 de Setembro
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, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.

18. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

DELIB. N.º 272 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 180, de 23 de
Setembro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

III - AUDIÇÃO DO PÚBLICO.

DELIB. N.º 273 - Presente reunião o Senhor Agostinho Carvalho,
representante dos moradores do " Prédio COCA", sito na Rua do Estoril,
nesta Vila de Tábua, apresentando assunto relacionado com o arranjo do
arruamento que dá acesso ao referido prédio.
Sobre o exposto o Senhor Vereador, Serafim Martins informou que a
situação iria ser resolvida brevemente.
Igualmente presente à reunião a Senhora Maria Arminda Pereira,
moradora no referido prédio, representante da Associação de Pais do Jardim
de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Tábua solicitando que a
intervenção da Câmara no arranjo do piso do espaço circundante à creche
que se encontra danificado por motivo de obras de ampliação no edifício,
dado ter tido conhecimento da existência de um protocolo entre a Santa Casa
da Misericórdia e a Câmara Municipal de Tábua.
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Sobre

o

assunto o

Senhor

Presidente

da

Câmara

informou

desconhecer a situação, motivo pelo qual de momento não poderá dar
qualquer resposta.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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