ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 27/2003 DE 23 DE DEZEMBRO 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.
Não houve intervenções do Senhor Presidente da Câmara.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas que , reportando-se à
visita de elementos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Centro de
Saúde, propõe a intervenção da Câmara no que respeita ao funcionamento
do aparelho de RX.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara esclareceu que iria
tomar as providências necessárias para resolução da situação.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003;
DELIB. N.º 371 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.

02.

–

ORGANIZAÇÃO

DO

ARQUIVO

MUNICIPAL/RELATÓRIO

INTERCALAR;
DELIB. N.º 372 - Presente o relatório intercalar descriminativo das tarefas
mais importantes realizadas pelos alunos da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda com a organização do Arquivo Municipal e de medidas a
adoptar, doravante, pelos Serviços da Câmara na gestão de toda a
documentação existente no mesmo.
A Câmara tomou conhecimento.
03. – COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DO MUNICÍPIO;
DELIB. N.º 373 – No seguimento dos esclarecimentos prestados pelo Senhor
Presidente da Câmara, na reunião de Câmara de 10 de Dezembro p.p.,
sobre a comemoração dos 150 anos do Município, a Câmara deliberou, por
unanimidade, autorizar a realização de despesas inerentes ao referido evento,
nomeadamente com: - fogo de artifício, actuação da Banda de S.João de
Areias e almoço à mesma nas instalações da cantina da câmara, ofertas em
cobre artesanal, fotografias comemorativas, lanche em convívio popular,
missa na Igreja Matriz de Tábua e flores ornamentais.
04. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 374 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Sandra Cristina do Poço Trindade Antunes.
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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.

05. - LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 375 - Presente uma lista de processos de obras particulares, de
de Dezembro p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
06. –

18.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 13.ª ALTERAÇÃO ÀS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 376 - Presente a 18.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 50/RSF/03, de 15 de Dezembro p.p.,
resultante de solicitações da SPAPSG, DOUMA e SCA, 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.
Presente a 13.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 50/RSF/03, de 15 de Dezembro p.p., resultante de solicitações
da SPAPSG, DOUMA e SCA, 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
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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.

07.

–

19.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DO

ANO

DE

2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 377 - Presente a 19.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 51/RSF/03, de 16 de Dezembro p.p.,
resultante de solicitações da SPAPSG, 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.

08.

–

20.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DO

ANO

DE

2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 378 - Presente a 20.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 52/RSF/03, de 19 de Dezembro p.p.,
resultante de solicitações da SCA, 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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09. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 379 - Presente a informação n.º 18/SETL/03 de 5 de Dezembro
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.

10. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 380 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 242, de 22 de
Dezembro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III - AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
DELIB. N.º 381 - Presente à reunião o Senhor João Ferreira Miranda,
residente na Póvoa dos Mosqueiros, do concelho de Santa Comba Dão,
actual explorador do bar, denominado "Terminal Bar", para informar que até
ao momento ainda não efectuou o contrato de arrendamento com a Câmara,
proprietária daquele espaço, em virtude do anterior arrendatário, Fernando
Eliseu, não ter procedido ao trespasse.
Face ao exposto, interveio o Senhor Vereador Dr. Jorge Veigas que
esclareceu aquele munícipe que a resolução do assunto depende de ambos e
não da Câmara.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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