ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15/2004 DE 11 DE AGOSTO DE
2004

PRESENTES:
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
Faltaram à presente reunião o Senhor Presidente da Câmara, Eng.º
Francisco Ivo de Lima Portela e Senhores Vereadores, Dr. Jorge Manuel
Cova Veigas e Mário de Almeida Loureiro, por motivo de gozo de férias, tendo
a Câmara deliberado por unanimidade justificar as referidas faltas.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.

Não houve intervenção em virtude de se encontrar ausente.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.

Não houve intervenções dos Senhores Vereadores.

Dada a ausência do Senhor Presidente da Câmara, a presente reunião
foi presidida pelo Senhor Vice-Presidente, José Alberto Pereira.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01.
– APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA DE 14 DE JULHO DE 2004;
DELIB. N.º 248 – Por proposta do Senhor Vice-Presidente foi este ponto
retirado da ordem de trabalhos, para melhor apreciação por parte dos
Senhores Vereadores presentes na reunião em referência.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 28 DE JULHO DE 2004;
DELIB. N.º 249 - Por proposta do Senhor Vice-Presidente foi este ponto
retirado da ordem de trabalhos, para melhor apreciação por parte dos
Senhores Vereadores presentes na reunião em referência.
03. – DIRECÇÃO-GERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES/MINUTA DE
DESPACHO PARA CALENDARIZAÇÃO DO INÍCIO DE CONTAGEM DE
PREÇOS DOS TÁXIS ATRAVÉS DE TAXÍMETRO NO CONCELHO DE
TÁBUA;
DELIB. N.º 250 -

Presente o Fax n.º 231/DG de 27 de Julho p.p., da

Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que anexa uma minuta de
despacho para calendarização do início de contagem de preços dos táxis
através de taxímetro no concelho de Tábua, documentos que se dão por
reproduzidos, propondo no referido despacho a data de 1 de Novembro de
2004, para início da contagem de preços através de taxímetro em todas as
localidades do município de Tábua.
Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, informar a
Direcção-Geral de Transportes Terrestres de que nada tem a opor
relativamente ao teor da referida minuta de despacho.
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04. – GRUPO DESPORTIVO TOURIZENSE/TORNEIO QUADRANGULAR
CONCELHO DE TÁBUA;
DELIB. N.º 251 - Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor
Vice-Presidente, José Alberto Pereira deu conhecimento que foi autorizada a
utilização do Estádio Municipal para realização dos Jogos Maia-Oliveira do
Hospital e Tourizense-Estrela da Amadora, no dia 7 de Agosto p.p., conforme
pedido formulado pela Direcção do Grupo Desportivo Tourizense, cujo
documento se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade ratificar o
acto praticado.
05. – INSTITUTO PARA A GESTÃO DAS LOJAS DO CIDADÃO/POSTO DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO/PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO;
DELIB. Nº. 252 - Presente um protocolo de cooperação entre o Instituto para
a Gestão das Lojas do Cidadão e a Câmara Municipal de Tábua, respectivo
anexo os produtos e serviços disponibilizados, bem como um fax de 12 de
Julho p.p., que anexa uma proposta de instalação do Posto de Atendimento
ao Cidadão em Tábua, concretamente no edifício do Paços do Concelho,
documentos que se dão por reproduzidos.
Apreciados os referidos documentos, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, informar o Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão da
sua concordâncias com o teor dos mesmos, bem dar seguimento aos
procedimentos tendentes à instalação do Posto de Atendimento ao Cidadão.
06. – NOITE DE FOLCLORE SÉRVIO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À
JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSA;
DELIB. N.º 253 - Presente a informação n.º 57/04, de 10 de Agosto p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC,

que se dá por reproduzida, relacionada com

o espectáculo de Folclore Sérvio, realizado no passado dia 3 de Agosto nas
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instalações da Casa do Povo de Tábua e organizado pela Câmara Municipal
de Tábua e Junta de Freguesia de Candosa.
Salientada a qualidade artística verificada na actuação do Grupo
“Verdita Collegium Folklorum”, de Belgrado-Sérvia, no Festival de Folclore,
realizado na freguesia de Candosa, o Senhor Presidente da Câmara
convidou, por intermédio do Rancho Folclórico de Candosa e respectiva Junta
de Freguesia, o referido Grupo a actuar em Tábua com um espectáculo de
uma hora e meia, tendo por objectivo dar a conhecer aos Tabuenses os
aspectos culturais e históricos do povo sérvio, exteriorizados através das
danças, cantares e coreografias magníficas exibidas.
Face ao exposto, a Câmara deliberou por unanimidade, atribuir à
Junta de Freguesia de Candosa um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos
euros), para colmatar despesas havidas com o referido espectáculo bem
como comparticipar nas despesas inerentes ao jantar fornecido na cantina da
Câmara Municipal.
07. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 254 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Fernanda Maria Assunção.
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.

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Fernanda Sousa Almeida.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.

4

prestou

os

necessários

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.

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Lídia Matos da Silva Castanheira.
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.
Presente a renovação de um acordo de actividade ocupacional, que se
dá por reproduzido, celebrado com Cláudia Sofia dos Santos Mendes Costa.
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 da
referida renovação do acordo de actividade ocupacional.
08. – LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 255 - Presente o processo de loteamento urbano n.º 22/00SAD/60/014, que se dá por reproduzido, de José Abrantes Dinis, sito no lugar
do “ Cascalhal”, freguesia e concelho e Tábua, solicitando aprovação do
licenciamento das obras de urbanização.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo à informação
n.º 1/2004, da Senhora Eng.º Luísa Camacho, com a concordância do
Eng.º Pedro Rodrigues, Director do DOUMA e Acta da reunião da Comissão
de Avaliação de Terrenos, documentos que se dão por reproduzidos, foi
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deliberado por unanimidade, aprovar as obras de urbanização do loteamento
em apreço bem como a compensação de 5.373,30 € (cinco mil trezentos e
setenta e três euros e trinta cêntimos).

Presente o processo de loteamento urbano n.º 82/04-SAD/60/014, que
se dá por reproduzido, da firma HUTALAR – Construções, Ld.ª, solicitando
aprovação do referido projecto de loteamento, sito no “Arinto ou Arinte”, da
freguesia e concelho de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
do Senhor Arq.º Carlos Santos e informação n.º 108/2004, do Arq.º Pedro
Santos, com a concordância do Eng.º Pedro Rodrigues, Director do DOUMA e
Acta da reunião da Comissão de Avaliação de Terrenos, documentos que se
dão por reproduzidos, foi deliberado por unanimidade, aprovar o projecto de
loteamento em apreço bem como a compensação de 13.487,50 € (treze mil
quatrocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos).
09. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 256 - Presente a
Julho p.p., do

Senhor

informação n.º 08/2004, datada de
Eng.º Joel

Fonseca,

do

16

de

DOUMA, com a

concordância do Senhor Eng.º José Lima, que anexa um conjunto de
documentos que se dão
restabelecimento da

por

reproduzidos,

relacionados

com

o

vedação do terreno pertencente a Maria José

Castanheira Neves e Henrique Amaral Dias, confinante com a variante a
Quintela e que fora destruída aquando da execução da empreitada “
Rectificação e Beneficiação da EM 501 – Variante a Quintela”.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, autorizar a execução da vedação em questão, sendo os
materiais e mão-de-obra da responsabilidade dos referidos proprietários.
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10.
–
E.D.P.
REQUISIÇÃO
TENSÃO/ORÇAMENTO;

DE

LIGAÇÃO

EM

BAIXA

DELIB. N.º 257 - Presente o orçamento da EDP Distribuição Energia, S.A,
datado de 22 de Julho p.p., que se dá por reproduzido, respeitante à ligação
em Baixa Tensão na Rua Principal do Coito, freguesia de Midões deste
concelho, no valor de 764,40€ ( setecentos e sessenta e quatro euros e
quarenta cêntimos).
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com a referida ligação eléctrica bem como autorizar o
pagamento da mesma pelo valor indicado no orçamento em apreço.
11. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADA;
DELIB. N.º 258 - Presente a informação n.º 42/2004, de 16 de Julho p.p., do
Senhor Eng.º José Lima, que se dá por reproduzida, propondo a prorrogação
de prazo da empreitada “Sistema de Drenagem de Águas Residuais do lugar
de Póvoa de Midões”, por mais cento e trinta e cinco dias, conforme solicitado
pela firma adjudicatária Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.
12. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 259 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 153, de 10 de
Agosto p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Vice-Presidente da Câmara,

A Secretária,
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