ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 07/2005 DE 13 DE ABRIL DE
2005

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Nunes
Bernardes por motivo de ordem profissional, tendo a Câmara por
unanimidade deliberado justificar a referida falta.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
O Senhor Presidente da Câmara propôs que ficasse exarado em acta
um voto de pesar, pelo recente falecimento de Sua Santidade, o Papa João
Paulo II, ocorrido a 2 de Abril p.p., que ao longo de três décadas de
pontificado trabalhou ao serviço de Deus, da Igreja e do Homem, fazendo
imperar todo o seu carisma, integridade e devoção em busca de um Mundo
melhor. Saliente-se que, desta forma, conseguiu contactar líderes de
diferentes ideologias políticas e religiosas em todo o Mundo e por todos eles
ser respeitado, daí ser reconhecido como a “ Grande Figura do século XX “.
Aprovado por unanimidade.
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- Reunião Extraordinára: - Dada a existência de assuntos urgentes cuja
análise e aprovação dependem do Executivo, o Senhor Presidente da
Câmara propôs a realização de uma reunião extraordinária, para o próximo
dia 20 de Abril, pelas 17,30 horas.
Aprovado por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador, Mário Loureiro para agradecer, na
qualidade de Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Tábua, a iniciativa levada a efeito pela Câmara, que
permitiu a integração do início das actividades alusivas à comemoração dos
70 anos de existência da referida Associação nas comemorações do Feriado
Municipal de 10 de Abril.
Neste contexto, o Senhor Presidente da Câmara aproveitou para
igualmente, felicitar os Bombeiros Voluntários de Tábua pelos seus 70 anos
de existência bem como agradecer a disponibilização do salão para actuação
da Tuna de Mouronho, que trouxe um melhor brilhantismo à comemoração
dos referidos eventos.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23 DE MARÇO DE 2005;
DELIB. N.º 138 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE
DE 622.246,00 €/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 139 – Na sequência do ofício circular n.º 7/2005, de 2 de Março
p.p., da Direcção-Geral das Autarquias Locais, foi presente uma proposta do
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Senhor Presidente da Câmara, de 8 de Abril p.p., que anexa um conjunto de
documentos, que se dão por reproduzidos, para contracção de um
empréstimo a longo prazo até ao montante de 622.246,00€ (seiscentos e
vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis euros) e destinado a financiar os
projectos constantes do anexo II daquela proposta que se descriminam:
- Venda da Esperança/E.N. 17(Freguesia de Covas);
- Rotunda Tabuarte/S.Simão (Freguesia de Tábua);
- S.João da Boavista/Lameiras (Freguesia de S.João da Boavista);
- S.João da Boavista/Sergudo (Freguesia de S.João da Boavista);
- Póvoa de Midões/Rio Mondego 1.ª Fase ( Freguesia de Póvoa
De Midões);
- E.N. 230-6-Beneficiação Candosa/Covas/Vila Nova de Oliveirinha.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade ratificar o acto de
contracção de empréstimo praticado.
03.
–
DECISÃO
DE
CANDIDATURA/PROJECTO
N.º
2004090023187/CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DO
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE;
DELIB. N.º 140 – Presente o ofício n.º 18499, de 30 de Março p.p., do
IFADAP/INGA, que se dá por reproduzido, informando que a candidatura do
projecto n.º 2004 09 0023187, foi aprovada pelo valor total de 29.217,71€
(vinte e nove mil duzentos e dezassete euros e setenta e um cêntimos), nas
condições indicadas no Contrato de Apoio Financeiro ao abrigo do Programa
do Fundo Florestal Permanente, que se dá igualmente por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento e após prestados os necessários
esclarecimentos pela Dr.ª Alexandra Bento, Jurista do Gabinete de Apoio ao
Senhor Presidente, foi deliberado por unanimidade autorizar o Senhor
Presidente a assinar o mesmo em representação do Município.
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Mais foi deliberado, por unanimidade, concordar com a elaboração de
um Protocolo de Colaboração – Parceria de Desenvolvimento do Fundo
Florestal Permanente, com os seguintes intervenientes: - Câmara Municipal,
CAULE, Associação de Produtores Florestais e Bombeiros Voluntários de
Tábua e de Vila Nova de Oliveirinha.
04. – AGRIS-ACÇÃO 3.4-PREVENÇÃO DE RISCOS PROVOCADOS POR
AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS-PROJECTO N.º 2005300013363A.I.B.T.;
DELIB. N.º 141 – Presente o ofício circular 313, de 31 de Março p.p., da
DRABL – Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, que se dá por
reproduzido, acusando a recepção do projecto n.º 2005300013363 – A.I.B.T.
relativo à candidatura ao Programa AGRIS - Acção 3.4 – Prevenção de riscos
provocados por agentes bióticos e abióticos.
A Câmara tomou conhecimento.
05. – PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO/DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA
COM
CARÁCTER
DE
URGÊNCIA/ROTUNDA
DOS
TOJAIS/DEPÓSITO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS À ORDEM DOS
EXPROPRIADOS/AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA;
DELIB. N.º 142 – Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, a Drª
Alexandra Bento, Jurista do Gabinete de Apoio ao mesmo, deu conhecimento
da necessidade de se proceder ao depósito bancário na Caixa Geral de
Depósitos da quantia de 2.168,50 € ( dois mil cento e sessenta e oito euros e
cinquenta cêntimos), que foi determinada em avaliação documentada em
relatório do perito da lista oficial dos Tribunais á ordem dos expropriados nos
termos da guia de depósito anexa ao processo e que se dá por reproduzida.
Posto o assunto á consideração da, Câmara foi deliberado por
unanimidade, que a quantia depositada tem a natureza de caução e que só
poderá ser levantada mediante o cumprimento de uma das seguintes
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condições: - por despacho do Juiz do Tribunal onde decorre o processo de
expropriação ou por ordem da entidade expropriante, bem como ratificar o
acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara.
06. – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO AO ESTORIL, FREGUESIA
E CONCELHO DE TÁBUA, PROPRIEDADE DE FRANCISCO
ABRANTES/AUTO DE AVALIAÇÃO DO PRÉDIO PELO VALOR DE
28.126,80 €;
DELIB. N.º 143 – Na sequência da informação n.º 20/2004, de 15/11/2004,
da Dr.ª Alexandra Bento, Jurista do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente
da Câmara, foi presente outra informação com o n.º 12/2005, de 7 de Abril
p.p., dando conhecimento que prédio urbano sito ao Estoril, da freguesia e
concelho de Tábua, descrito na matriz sob o art.º n.º 1409, foi avaliado em
28.126,80€ (vinte e oito mil cento e vinte e seis euros e oitenta cêntimos), face
ao Auto de Avaliação, elaborado por perito judicial, documentos que se dão
por reproduzidos, solicitando ainda a anulação da cabimentação efectuada
em 2 de Dezembro p.p. pelos Serviços de Contabilidade e Aprovisionamento
da Câmara.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, adquirir o prédio em questão ao Senhor Francisco de Abrantes,
pelo valor de 28.126,80€ (vinte e oito mil cento e vinte e seis euros e oitenta
cêntimos), com o aval da Comissão de Avaliação de Terrenos, concedendo
poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar a respectiva
escritura de compra e venda em representação do Município de Tábua.
Mais foi deliberado por unanimidade, solicitar aos respectivos Serviços
novo cabimento orçamental, dando-se sem efeito a primeira cabimentação.
Por impedimento legal, o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas,
ausentou-se da sala, não participando na votação.
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07. – ALIENAÇÃO DOS LOTES DO PARQUE COMERCIAL DECORRENTE
DE HASTA PÚBLICA/CLÁUSULAS CONTRATUAIS;
DELIB. N.º 144 – Presente a informação n.º 13/2005 de 8 de Abril p.p., da Dr.ª
Alexandra Bento, do Gabinete de Apoio ao Senhor presidente da Câmara,
documento que se dá por reproduzido, relativo à fixação de cláusulas
contratuais nas escrituras públicas de compra e venda dos lotes do Parque
Comercial cuja hasta pública para a respectiva venda se realizou no dia 28 de
Outubro de 2004.
Apreciado e analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
concordar com a inclusão nas respectivas escrituras das mencionadas
cláusulas, bem como conceder poderes ao Senhor Presidente para outorgar
as mesmas em representação do Município de Tábua.
08. – V GALA MOBIS/EMIBRA-PUBLICIDADE E CONSULTADORIA DE
GESTÃO, L.DA/RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA
REUNIÃO DE CÂMARA DE 9 DE MARÇO P.P.;
DELIB. Nº 145 – Atendendo a que a Câmara em sua reunião ordinária de 9
de Março p.p., deliberou por unanimidade atribuir um subsídio á Empresa
EMIBRA-Publicidade e Consultadoria de Gestão, Ld.ª , no valor de 1.500,00€,
destinado a patrocinar a “ V GALA MOBIS “ e verificando-se que a referida
Empresa remeteu, posteriormente, à Câmara a factura n.º 204, de 29 de
Março p.p., que se dá por reproduzida, no valor de 1.785,00€, contrariando
deste modo a deliberação tomada, o Senhor Presidente da Câmara propôs a
rectificação da mencionada deliberação, no sentido da Câmara autorizar a
liquidação da factura em questão atendendo a que o subsídio atribuído
passou a prestação de serviço.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade concordar com a proposta apresentada.
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09. – CENTRO DE SAÚDE DE TÁBUA/COLOCAÇÃO DE MÉDICOS;
DELIB. N.º 146 – Presente o ofício n.º 748, de 17 de Março p.p., da Directora
do Centro de Saúde de Tábua, que se dá por reproduzido, dando
conhecimento do número e designação dos médicos que actualmente
compõem o quadro do Centro de Saúde, prevendo-se, desta forma, que a
curto prazo, todos os utentes do concelho poderão ter Médico de Família.
Mais solicita que do mesmo seja dado conhecimento à Assembleia Municipal.
A Câmara tomou conhecimento.
10. – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TÁBUA;
DELIB. N.º 147 – Presente o ofício n.º 2553, de 29 de Março p.p., da Santa
Casa da Misericórdia de Tábua, que se dá por reproduzido, solicitando a
cedência do Jardim Sarah Beirão para realização de algumas actividades
destinadas a angariar fundos para a reactivação do hospital daquela
instituição e integradas no Mega Cortejo de Oferendas, que a Misericórdia
pretende levar a efeito no dia 14 de Agosto p.f..
Tratando-se de um evento a favor de toda a Comunidade Tabuense, a
Câmara deliberou por unanimidade, ceder o referido espaço para os fins
indicados.
11. – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSA;
DELIB. N.º 148 – Presente o ofício n.º 11/05, de 29 de Março p.p., da Junta
de Freguesia de Candosa, que se dá por reproduzido, solicitando a cedência
do Pavilhão Gimnodesportivo de Candosa e utilização de algum material
existente no mesmo, para a prática de ginástica, todas as segundas e
quintas-feiras do mês, das 19 ás 21 horas.
Atendendo ao interesse manifestado pelo grupo de pessoas que
pretende praticar a referida modalidade como forma de desporto e lazer, a
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Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência do

mencionado

Pavilhão, para aqueles fins.
12. – DIA MUNDIAL DO LIVRO/JANTAR LITERÁRIO;
DELIB. N.º 149 – Presente a informação n.º 20/2005, de 21 de Março p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que se dá por reproduzida, informando ser
pretensão dos Técnicos da Biblioteca Municipal João Brandão, servir, à
semelhança do ano transacto, um jantar literário

subordinado

ao

tema “ A Água”, no próximo dia 30 de Abril nas instalações da referida
Biblioteca, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro, tendo por
finalidade informar e alertar o usual leitor para questões tão importantes como
a da falta de água potável na Terra. Apesar do patrocínio de algumas
Instituições e Empresas do concelho, as despesas com o referido evento
poderão rondar os 2.000,00€ (dois mil euros).
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar
todas as despesas inerentes ao referido evento literário.
13. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À EMPRESA FRIOPASTEL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA , AO ABRIGO DA
ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE
SETEMBRO;
DELIB. N.º 150 – Presente o ofício de 14 de Março p.p., da Friopastel –
Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Ld.ª, que se dá
por reproduzido, solicitando patrocínio da Câmara pela participação na
“Alimentaria Lisboa 2005”, considerada a maior feira da alimentação a nível
nacional, a ter lugar no Pavilhão 2 Stand E160, em Lisboa, de 10 a 13 de
Abril.
Tratando-se de um evento que pela sua natureza contribui bastante
para a divulgação, expansão e crescimento do nosso concelho, a Câmara
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deliberou por unanimidade atribuir à empresa em questão um subsídio no
valor de 750,00€ ( setecentos e cinquenta euros), ao abrigo da alínea b) do
n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, já previamente
cabimentado por determinação do Senhor Vice-Presidente da Câmara.
Por impedimento legal, o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas,
ausentou-se da sala, não participando na votação.
14. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE PINHEIRO DE COJA-ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA, CULTURAL E DE FOMENTO SOCIAL, AO ABRIGO DA
ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE
SETEMBRO;
DELIB. N.º 151 – Presente a informação n.º 22/05, de 8 de Abril p.p., da Dr.ª
Paula Neves da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a atribuição de
um subsídio à Casa do Povo de Pinheiro de Coja-Associação Recreativa,
Cultural e de Fomento Social, destinado a custear despesas com a realização
do V Encontro de Folclore do Concelho de Tábua, a levar a efeito no próximo
dia 14 de Maio, com os Ranchos do Concelho.
Face ao teor da referida informação e tratando-se de um evento
integrado nas Festas em Honra do Senhor dos Milagres, revestido de
importante sentido etnográfico para a população apreciadora de folclore, a
Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a atribuição de um
subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros), à referida instituição, ao
abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
para apoiar as despesas com o mencionado Encontro de Folclore, já
previamente cabimentado por determinação do Senhor Vice-Presidente da
Câmara.
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15. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE RECREIO, UNIÃO E PROGRESSO
MOURONHENSE, AO ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º
DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 152 – Presente a informação n.º 23/05, de 11 de Abril p.p., da Dr.ª
Paula Neves da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a atribuição de
um subsídio à Sociedade de Recreio, União e Progresso Mouronhense,
destinado a custear despesas com a deslocação da Tuna Mouronhense à
Região de Paris, de 22 a 25 de Abril, de forma a poder participar nas
actividades comemorativas de “ 25 de Abril-Dia da Liberdade ” e para as quais
foi convidada pela Federação das Associações Portuguesas, em França.
Salientado o seu nível musical e o vasto currículo que detém, quer
nacional, quer internacional e considerando-se o grupo cultural com mais
expressão no concelho de Tábua e mais antigo, desenvolvendo uma grande
actividade na formação de jovens através da escola de música e atendendo,
ainda, aos seus noventa anos de actividade, a Câmara deliberou por
unanimidade

atribuir

à

Sociedade

de

Recreio,

União

e

Progresso

Mouronhense um subsídio no valor de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta
euros), ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, já previamente cabimentado por determinação do Senhor VicePresidente da Câmara.
16. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À ARCIAL-ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE
CRIANÇAS INADAPTADAS, AO ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO
ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 153 – Presente o ofício n.º 4075, de 10 de Março p.p., da ARCIAL
– Associação para Recuperação de Crianças Inadaptadas, com sede em
Oliveira do Hospital, que se dá por reproduzido, solicitando apoio económico
destinado a custear despesas relacionadas com o transporte
oriundos de localidades do concelho de Tábua.
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de utentes

Face ao teor da informação n.º 15/05, de 18 de Março p.p., da Dr.ª
Paula Duarte, da DAESC, que se dá por reproduzida e salientada a
intervenção desenvolvida pela ARCIAL, ao nível de pessoas portadoras de
deficiência e para as quais o nosso concelho não tem capacidade de
resposta, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir à referida Associação
um subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), ao abrigo da
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para os
fins indicados, já previamente cabimentado por determinação do Senhor
Vice-Presidente da Câmara.
17. – APOIO NA PROSSECUÇÃO DE OBRAS/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
À CASA DO POVO DE MOURONHO-INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL, AO ABRIGO DA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO
ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 154 – Presente o despacho n.º 19/2005, de 1 de Abril p.p., que se
dá por reproduzido, atribuindo um subsídio para apoio na prossecução de
obras à Casa do Povo de Mouronho – Instituição Particular de Solidariedade
Social, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, no montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), conforme
consta nas Grandes Opções do Plano para o corrente ano.
Submetido a apreciação a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
o acto praticado bem como proceder à transferência do referido montante
para aquela Instituição.
18. – ADESA, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERRA
DO AÇÔR/RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE CONTAS DE 2004;
DELIB. N.º 155 – Presente um ofício de 22 Março p.p., da ADESA,
Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açor, que anexa o
Relatório de Actividades e de Contas daquela Associação, respeitantes ao
ano de 2004, documentos esses que se dão por reproduzidos.
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
remeter o assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.
19. – ORÇAMENTO E.D.P.;
DELIB. N.º 156 – Presente uma Carta/aviso, requisição n.º 190000540810, de
8 de Março p.p., da EDP Distribuição – Energia, S.A., que se dá por
reproduzido, indicando o orçamento de 470,70 €, respeitante ao pedido de
requisição de ligação em baixa tensão para o Poço de Bombagem, na Tôrre.
Atendendo à urgência na execução dos trabalhos respeitantes à
referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a sua
realização bem como o pagamento do referido orçamento.
20. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 157 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Ana Cristina Mendes da Costa Alves.
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.
DELIB. N.º 158 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Isaura Silva Henriques Ribeiro.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.
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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.
DELIB. N.º 159 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Beatriz Fonseca Borges Portugal.
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.
DELIB. N.º 160 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Paula Cristina Correia 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 do
referido acordo de actividade ocupacional.
DELIB. N.º 161 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Marta Filipa Jorge 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.
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DELIB. N.º 162 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Adozinda Abrantes Correia Nunes.
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.
DELIB. N.º 163 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Liseta Maria Almeida
Cristóvam.
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.
DELIB. N.º 164 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Maria Cidália Ruas
Mendes de Carvalho.
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.
DELIB. N.º 165 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Maria de Fátima
Costa de Oliveira Freitas
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.
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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.
DELIB. N.º 166 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Ana Cristina dos
Santos Mendes.
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.
DELIB. N.º 167 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Helena Cristina Costa
Relvas.
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.
DELIB. N.º 168 – Presente uma renovação de acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Maria Isilda Pereira
Nunes Rodrigues.
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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21. – EMPREITADAS-SUSPENSÃO DE TRABALHOS;
DELIB. N.º 169 – Presente a informação n.º 12/2005 de 7 de Abril p.p. do
Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à prorrogação do
prazo da suspensão parcial dos trabalhos da empreitada “Sistema de
Drenagem de Águas Residuais do Lugar de Póvoa de Midões, por 180 dias,
contados a partir do términos da anterior suspensão.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida prorrogação.

22. – AUTOS DE VISTORIA-QUEIXAS DE INSALUBRIDADE;
DELIB. N.º 170 – Presente o auto de vistoria de 31 de Março de 2005, que se
dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Sevilha,
freguesia de e concelho de Tábua, para verificação da reclamação
apresentada por Cidália de Jesus Marques Almeida Baltazar, relativa à
existência de condições de insalubridade provocadas pela escorrência de
águas residuais domésticas na valeta de drenagem das águas pluviais.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanamidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, concordar com os procedimentos propostos pela Comissão
de Vistoria.
23. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 171 – Presente o auto de medição n.º 6 de trabalhos contratuais
da firma Cipriano de Carvalho & Filhos, Lda. da obra “Construção da Rede
de Drenagem de Águas Residuais de Várzea de Candosa”, no valor de
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5.115,11 € (cinco mil, cento e quinze euros e onze cêntimos), acrescidos de
I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente o auto de medição n.º 1 de trabalhos adicionais da firma
Cipriano de Carvalho & Filhos, Lda. da obra “Construção da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Várzea de Candosa”, no valor de
21.060,33 € (vinte e um mil, sessenta euros e trinta e três cêntimos),
acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente o auto de medição n.º 2 de trabalhos contratuais da firma
Redáguas – Sociedade de Construções, Lda. da obra “Abastecimento de
Água a Gândara de Espariz - Espariz”, no valor de 26.353,25 € (vinte e seis
mil, trezentos e cinquenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), acrescidos
de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
24. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 172 – Presente o processo do concurso público n.º 02_E/2004
para a execução da empreitada de “Execução da Cobertura do Pavilhão
Multiusos de Tábua”, que se dá por reproduzido.
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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, ratificar o acto de adjudicação do presente concurso ao consórcio
Dólmen – Engenharia Civil, Lda. / IEC – Engenharia e Construção, Lda. pelo
valor de 279.543,55 € (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta
e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara, em representação do
Município, a assinar a escritura do contrato.
Presente o processo do Ajuste Directo n.º 05_E/2005 para a execução
da empreitada de “Execução de Infra-estruturas de Águas, Esgotos e Águas
Pluviais – Plano de Valorização do Casal da Senhora”, que se dá por
reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, ratificar o acto de adjudicação do presente concurso à firma
Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda. pelo valor de 18.419,20 € (dezoito mil,
quatrocentos e dezanove euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
25. – 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2005/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 173 – Presente a 3.ª Alteração ao Orçamento do ano de 2005,
anexa à informação n.º 16/RSF/05, de 21de Março p.p., resultante de
solicitação 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.
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26. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 174 – Presente a informação n.º 07SETL/05, de 08 de Abril 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.
27. – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
DELIB. N.º 175 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 69, de 12 de
Abril p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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