ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 9/97 DE 9 DE MAIO DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto
AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
- Clube automóvel do Centro
Presente um ofício de 26 de Março p.p. do Clube Automóvel do Centro, que se
dá por reproduzido, relativo à realização do 5º Encontro de VW Carocha e solicitando
a atribuição de um patrocínio custeando o almoço.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, mandatar o Senhor Presidente para fazer
diligências no sentido de melhor apurar o assunto, para ser presente a próxima
Reunião de Câmara.
- Curso de Cianobactérias
Presente o ofício n.º 7293 da Direcção Geral de Saúde, Ministério da Saúde,
que se dá por reproduzido, agradecendo o apoio concedido ao Curso sobre
Monitorização das Cianobactérias Contaminadas.
A Câmara tomou conhecimento.
- Casa do Povo de Espariz
Presente um ofício da Casa do Povo de Espariz entrado nos Serviços da
Câmara em 9 de Maio do corrente, que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição
de um subsídio para apoio à deslocação a Fátima de jovens para participarem num
Encontro Nacional.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio à Casa do Povo de
Espariz no valor de cinquenta mil escudos.

- Concerto de Páscoa em Midões – Atribuição de subsídio
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Presente uma informação de 9 de Maio do corrente da Dr.ª Ana Paula Neves,
da DAESC, que acompanha uma carta da Paróquia de Midões, documentos que se
dão por reproduzidos, relativo à realização no próximo dia 18 de um concerto
promovido por aquela Paróquia.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de cinquenta mil
escudos à Paróquia de Midões para apoio à realização daquele Concerto.
- Juntas de Freguesia de Covas e Mouronho – Atribuição de subsídio
Presente uma informação de 19 de Abril p.p. da Dr.ª Ana Paula Neves, da
DAESC, documento que se dá por reproduzido, relativo à atribuição de subsídios às
Juntas de Freguesia em referência para apoio no âmbito dos transportes escolares.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de cem mil escudos
/mês às Juntas de Freguesia de Covas e Mouronho, para o fim acima referido, nos
meses de Setembro de 1996 a Julho do corrente ano.
- Manuel José Costa de Sousa e Vasconcelos
Presente uma carta de 15 de Abril p.p. do Senhor Manuel José Costa de
Sousa e Vasconcelos , documento que se dá por reproduzido.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou por unanimidade solicitar aos
Serviços Técnicos que procedam às demarches necessárias ao estudo da ligação à
rede pública de duas lanternas a instalar pelo referido Senhor nos cunhais da fachada
principal do Solar fronteiro à Praça do Pelourinho de Midões.
2. Intervenção dos Senhores Vereadores
Intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira
Solicitou informação sobre se a verba do IASE é suficiente para que a Escola
Secundária de Tábua cubra as despesas decorrentes do fornecimento de refeições.
O Senhor Presidente informou que iria averiguar o assunto.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião nº.8/97, de 97.04.30
Depois de analisada e efectuadas as alterações julgadas necessárias foi a acta
em referência aprovada por unanimidade.

2. Informação do Senhor Presidente
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- Comissões para avaliação de terrenos;
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara aprovou por unanimidade que a
Comissão de Avaliação de Terrenos ficasse com a seguinte constituição:
-

Senhor Presidente da Câmara;
Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano;
Senhor Vereador Serafim Martins;
Senhor Vereador Dr. Rui Graça;
Eng.º Pedro Rodrigues;
Representante da Repartição de Finanças de Tábua.

- Aquisição de terreno para a construção do Centro de Saúde de Tábua;
Presente uma carta de 14 de Abril p.p. da Firma SIROMA, Gestão de Imóveis,
Lda. , documento que se dá por reproduzido. Por solicitação do Senhor Presidente o
Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano prestou esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade que o assunto baixasse à Comissão de
Avaliação de Terrenos.
- Candidatura ao Programa Ambiente;
Presente o processo de candidatura ao Programa Ambiente do Projecto “Melhoria
da Qualidade da Água e Qualificação Ambiental na Área Envolvente à Albufeira da
Barragem da Aguieira – “Construção de ETAR e Emissário (Tábua); “Rede de
Esgotos em Vila do Mato (inclui ETAR)”, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de apresentação da referida
candidatura ao Programa Ambiente.
- IGAT;
Presente o ofício n.º 1981 de 24 de Abril p.p. da Inspecção - Geral de
Administração do Território, que se dá por reproduzido, relativo a uma exposição do
Senhor José Helder Rodrigues Ferreira.
Após a apreciação do assunto a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, solicitar ao
Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Alfredo Areias, emissão de parecer, e sendo caso
disso, a consequente solicitação à IGAT de uma inspecção ou inquérito.
Presentes os ofícios nºs 1712 de 10 de Abril p.p. e 2074 de 30 de Abril p.p. da
Inspecção - Geral de Administração do Território, documentos que se dão por
reproduzidos, relativos a uma exposição da Senhora Maria Deolinda Tavares Costa.
Após a apreciação do assunto a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, informar a
IGAT do teor das informações prestadas pelo DAF e pelo DOUMA.
Por solicitação do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade
incluir o ponto seguinte na ordem dos trabalhos.

- Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra
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Presente o ofício n.º 287 de 6 de Maio p.p. – P.A 25-97 do Tribunal
Administrativo do Círculo de Coimbra solicitando informação acerca de uma exposição
ali apresentada pelo Senhor José Helder Rodrigues Ferreira, documento que se dá
por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, solicitar ao Consultor Jurídico da Câmara, Dr.
Alfredo Areias, emissão de parecer.
- Clube Motorizado de Tábua;
Presente quatro ofícios do Clube Motorizado de Tábua, documentos que se
dão por reproduzidos e sobre os quais a Câmara tomou conhecimento e relativos à
apresentação do Relatório de Contas de 1996, à realização do TAP Rallye de
Portugal, do II Passeio TT Beira Mondego – 97 e à realização no próximo dia 1 de
Junho do Troféu Nacional de Kart Cross e Pop Cross.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de quinhentos mil
escudos ao Clube Motorizado de Tábua para apoio na realização e participação
naqueles eventos, bem como ceder apoio com motoniveladora e tractor com tanque
para arranjo e molha da pista para a realização do Troféu Nacional de Kart Cross e
Pop Cross e oferta de um troféu.
- Confraria Gastronómica do Dão;
Presente um ofício de 28 de Janeiro p.p. da Confraria Gastronómica do Dão,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade aderir àquele projecto na qualidade de
Fundador.
- Pedra da Sé - Empreendimentos Turísticos, Ldª.;
Presente uma carta de 17 de Janeiro p.p. da Firma em referência, documento
que se dá por reproduzido, solicitando a pavimentação da estrada de ao referido
empreendimento, bem como a ligação definitiva da água à rede pública.
Aprovado por unanimidade.
Sobre a matéria a Câmara analisou o traçado a seguir tendo prestado
informações o Chefe de Divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, bem
como se fez a análise da permuta de um terreno contíguo à ETA pelo valor da água
fornecida, situação descrita anteriormente.
- Bombeiros Voluntários;
Presente o ofício n.º 34/97 da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Tábua de 20 de Janeiro p.p., que se dá por reproduzido, relativo à
atribuição de um subsídio para ajudar a custear despesas com reparação de viaturas.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira ausentou-se da sala não participando na
votação em relação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Oliveirinha.

Apreciado o assunto num âmbito mais alargado a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio de três milhões de escudos à Associação
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua , e um subsídio de um milhão e
quinhentos mil escudos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Oliveirinha.
- Planalto Beirão;
Presente um ofício de 14 de Dezembro de 1996 e documentação anexa da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, documentos que se dão por
reproduzidos, com uma comunicação geral sobre Ecocentros e mapa onde são
definidos os Centros de transferências e trajectos das viaturas, para o Centro de
Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão.
A Câmara tomou conhecimento.
- E. N. 337, Lanço Tábua - Midões, limite do concelho com Oliveira do Hospital.
Na sequência da deliberação camarária de 24 de Março de 1997 relativa a
uma reclamação de Herculano Tavares e Maria dos Prazeres Borges e após nova
apreciação da matéria a Câmara deliberou por unanimidade remeter à CCRC
certidão de parte da acta daquela reunião de câmara, bem como certidão da Sessão
da Assembleia Municipal de 14 de Fevereiro p.p. onde sobre esta matéria foi tomada
posição.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 86 de 8 de Maio p.p., documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 17/97 de 8 de Maio p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto em referência.
Aprovado por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça
por não ter sido presente o cadastro das viaturas, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos. A Câmara deliberou ainda, por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, retirar seis
facturas que não se encontram visadas e solicitar aos serviços que informem sobre o
assunto.
Presente a informação n.º 18/97 de 8 de Maio p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa a importâncias pagas com
instalações telefónicas e telemóveis.
A Câmara tomou conhecimento.

3. Diverso Expediente
- Processo de Contra - Ordenação n.º 7/96
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Presente o processo de Contra – Ordenação n.º 7/96, em que é arguido o
Senhor Eng.º João José Rocha de Moura Viegas Pimentel, processo este presente à
Reunião de Câmara, que por despacho da Autoridade Administrativa desta Câmara
Municipal, Senhor Eng.º Pedro Albano, de 06 de Maio p.p., e na sequência da
informação apresentada pela Junta de Freguesia de Pinheiro de Coja, através do
ofício n.º 6/97, de 04 de Março p.p., decorrente do requerimento do interessado de
08 de Janeiro último, solicitando o pagamento da coima que lhe foi aplicada de ESC:
112 000$00 (cento e doze mil escudos), em 20 prestações mensais.
Analisado o requerido, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, indeferir o pedido.
- Concurso Público n.º 1/97 – “Fornecimento de um Autocarro em Regime de
Locação Financeira
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, que a comissão de análise das propostas fique
constituída pelos seguintes elementos: Senhor Vereador Serafim Martins; Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues; Senhor Alfredo Madeira, nos termos do art.º 65º do DecretoLei n.º 55/95, de 29 de Março
Igualmente deliberado por unanimidade e em minuta que para os efeitos da
audiência prévia escrita dos concorrentes, nos termos do Artigo 67º do Decreto - Lei
n.º 55/95, de 29 de Março é competente por delegação a Comissão de Análise.
- CENEL
Presente uma ordem de pagamento à CENEL de 6 de Maio p.p. no valor de 2
410 200$00 (dois milhões quatrocentos e dez mil e duzentos escudos) proveniente do
reforço das instalações de iluminação pública na Vila de Tábua, a que se reporta um
orçamento comunicado através do ofício n.º 706 de 7 de fevereiro p.p., e que resultou
de um encontro de contas com a renda do primeiro trimestre de 1997, conforme
comunicação feita pela CENEL através do ofício n.º 1833 de 31 de Março p.p.
Aprovado por unanimidade.
4. Concursos e Consultas
4.1. Autorizações de abertura
- Informação n.º 48/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Ampliação /
Substituição da rede de distribuição de Água, Reforço de Captações em
diversas Freguesias do Concelho e Reparação de Reservatórios ”
Presente a informação n.º 48/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa à necessidade de se proceder a uma consulta ao mercado
para aquisição de tubagem em PEAD e duas Válvulas para substituição de tubagem
no abastecimento de água à Freguesia de Midões.

Face à informação do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, proceder a consulta ao mercado para efeitos de Ajuste directo do
fornecimento do material descriminado na referida informação.
4.2. Adjudicações
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- Concurso Público n.º 4/97 – Fornecimento contínuo de inertes
Presente o processo de concurso identificado em epígrafe, que se dá por
integralmente reproduzido.
Face ao parecer da Comissão de Análise a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, adjudicar o fornecimento acima descrito à Firma COMINALTA S.A. –
Companhia Mineira da Beira Alta pelo montante de 14 400 000$00 (quatorze milhões
e quatrocentos mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Mais foi
deliberado em minuta autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a escritura
pública em representação da Câmara Municipal

DEPARTAMENTO DE OBRAS,URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
- Concurso Público “Construção de ETAR e Emissário (Tábua)”
Presente a informação n.º 49/97 de 9 de Maio do corrente do Chefe de Divisão
do DOUMA, Senhor Eng.º. Pedro Rodrigues, que acompanha o ofício com a
referência 37-S/97 de 7 de Maio p.p., documentos que se dão por reproduzidos,
relativo ao parecer de apreciação das propostas para execução da empreitada em
epígrafe, bem como a nota de honorários respectiva.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto do Ajuste Directo de
elaboração de parecer para efeitos da análise das propostas do referido concurso à
Firma j. diniz vieira & associados, lda. pelo montante de 310.050$00 (trezentos e dez
mil e cinquenta escudos), IVA incluído, e remeter o referido parecer à Comissão de
Análise das propostas para posterior deliberação, tudo em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos.

- Processo de Licenciamento de Obras Particulares n.º 327/95
Presente o processo identificado em epígrafe e o ofício n.º 1206 de 30 de Abril
p.p. da Direcção de Estradas do Distrito de Coimbra, documentos que se dão por
reproduzidos.
Presente ainda a informação n.º 50/97 de 9 de Maio do corrente, do Chefe de
Divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por igualmente
reproduzida, relativa ao mesmo assunto.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, concordar com o teor da informação atrás
identificada e remeter o processo à Direcção Regional de Ordenamento do Território
para efeitos da emissão de parecer.

2. Ajustes Directos

- Orçamento CENEL - Remodelação da Iluminação Pública da Praça
general Humberto Delgado - Tábua
Presente o ofício n.º 2687 de 6 de Maio p.p. da Firma CENEL,
Electricidade de Centro S.A., que se dá por reproduzido, acerca do orçamento
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referente ao assunto em epígrafe que importa numa comparticipação da
Câmara Municipal no montante de 533 838$00 ( quinhentos e trinta e três mil
oitocentos e trinta e oito escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
3. Autos de Medição
- Informação n.º 43/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Reparação da Escola
Primária de Tábua”
Presente a informação n.º 43/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 3 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. e que importa no valor de
4 200 998$00 (quatro milhões duzentos mil novecentos e noventa e oito escudos),
IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 44/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Sala de Desporto de
Candosa”
Presente a informação n.º 44/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 9 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que
importa no valor de 4 837 445$00 (quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil
quatrocentos e quarenta e cinco escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 45/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Sala de Desporto de
Candosa”
Presente a informação n.º 45/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 10 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que
importa no valor de 5 717 706$00 (cinco milhões setecentos e dezassete mil
setecentos e seis escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

- Informação n.º 46/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “ Apoio à instalação da
Firma Eurotábua ”
Presente a informação n.º 46/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Sopovico, Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, Lda. e que importa no valor de 4 600 391$00 (quatro milhões
seiscentos mil trezentos e noventa e um escudos), IVA incluído.
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Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 47/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “C.M. Carapinha Covelo - Alargamento e Pavimentação”
Presente a informação n.º 47/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 2 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Sopovico, Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, Lda. e que importa no valor de 8 619 492$00 (oito milhões seiscentos e
dezanove mil quatrocentos e noventa e dois escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
4. Lista anexa de processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Eduardo
Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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