ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 04/2002 DE 27 DE FEVEREIRO DE
2002 (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
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos
relacionados com o traçado da Variante a Tábua, exibindo o respectivo
projecto para que toda a Vereação o pudesse consultar. Dadas as
características do mesmo, aproveitou para elucidar os presentes de que este
assunto já se arrasta há vários anos e que em consequência de um estudo
efectuado ao impacte ambiental e das quatro alternativas propostas, teve de
se optar por esta última, embora contrariando a vontade da Câmara.
Esclareceu, ainda, que tendo sido cumpridos todos os requisitos
exigíveis na lei e encontrando-se o processo em fase de conclusão, está a
proceder-se à marcação do traçado da variante em questão, uma vez que as
negociações com os proprietários dos terrenos abrangidos pela passagem da
mesma se vão iniciar.
Pelo Senhor Presidente foi dito, ainda, que existe um protocolo
celebrado com esta Câmara Municipal.
A Câmara tomou conhecimento.
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Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas;

O Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas interveio para informar, na
sequência do solicitado em reunião de 30 de Janeiro p.p., que o Partido
Social Democrata será representado na Comissão de Acompanhamento do
Plano Director Municipal (P.D.M.), pelo Senhor Vereador Eduardo Pereira.
A Câmara tomou conhecimento.

Intervenção da Senhora Vereadora, Drª. Sofia Bernardes;

Interveio a Senhora Vereadora, Drª. Sofia Bernardes informando os
presentes da reunião tida com alguns pais das crianças que frequentam a
ATL e disse que, efectivamente as condições das instalações onde funcionam
aquelas actividades não são as melhores e sendo conhecedora de que as
obras a levar a efeito pela Casa do Povo de Tábua na sua sede ,destinadas
àqueles fins ainda demoram, pelo que, sugeria como solução imediata do
problema, a utilização temporária das salas existentes no Estádio Municipal,
que em seu entender , dispõem de condições óptimas para o efeito.
Face ao exposto a Câmara deliberou por unanimidade analisar a
situação.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
Na sequência da reunião de Câmara de 20 de Fevereiro, foi igualmente
presente a acta da reunião de Câmara Ordinária Pública de 30 de Janeiro
p.p., tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
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Antes de se entrar no ponto 2 do Período da Ordem do Dia, o Senhor
Presidente da Câmara informou os presentes da necessidade urgente de se
ausentar por motivo de representação da Câmara Municipal no exterior,
solicitando ao Senhor Vereador José Alberto que o substituísse.
02. – A.D.E.P.T.O.L.I.V.A -

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA

MUNICIPAL DE TÁBUA NA ASSOCIAÇÃO;

A Câmara tomou conhecimento do despacho do Exm.º Presidente da
Câmara, datado de 22 de Fevereiro, em que designa o Senhor Vereador a
Tempo Inteiro e Vice-Presidente, José Alberto Pereira, vogal e representante
da Câmara Municipal de Tábua na Direcção da ADEPTOLIVA – Associação
para o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos Concelhos de Tábua,
Oliveira do Hospital e Arganil, conforme disposto na alínea b), do n.º 2 do art.º
15.º dos Estatutos daquela Associação, publicados no Diário da República, III
Série, de 15 de Fevereiro de 2000.
Pelo Senhor Vereador José Alberto foi feita uma exposição sobre a
situação da ADEPTOLIVA.
03. – XIII FEIRA/FESTA DOS PRODUTORES E QUEIJO DA SERRA DA
ESTRELA;
Presente a informação n.º 18/2002, de 19 de Fevereiro p.p., da Dr.ª
Ana Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, relativa
à realização no próximo dia 8 de Março, na freguesia de Midões, Casa do
Esporão, da XIII Feira/Festa dos Produtores e Queijo do Concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, atribuir um subsídio de
€ 10 000,00 ( dez mil euros), à Junta de Freguesia de Midões, para apoio nas
despesas a suportar por aquela autarquia com a realização da mencionada
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feira, salientando-se o valor deste acontecimento em prol do desenvolvimento
do Mundo Rural e da produção do queijo artesanal da Serra da Estrela.
04. – INSTALAÇÃO DE T.P.A. NA TESOURARIA MUNICIPAL;
Em virtude de se ter constatado que os munícipes frequentemente
solicitam junto da Tesouraria Municipal o pagamento através da rede
multibanco, entendeu-se por conveniente pedir proposta para instalação
daquele sistema à Caixa Geral de Depósitos.
Face à proposta apresentada pela referida instituição bancária e
analisadas as condições de instalação e pagamento, foi decidido instalar-se o
T.P.A. nos Serviços em questão, pelo valor mensal de € 17,5, acrescido de
IVA

à taxa legal em vigor, e dos custos referentes às comunicações

telefónicas.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de instalação do
T.P.A. na Tesouraria da Câmara Municipal nos termos propostos.

No seguimento do assunto, o Senhor Vereador Mário Loureiro propôs
que o referido sistema fosse igualmente instalado nas Piscinas Municipais, o
que facilitaria o pagamento das taxas mensais por todos aqueles que
frequentam as referidas instalações.
Neste contexto, a Câmara deliberou por unanimidade que se
consultasse a instituição bancária em apreço, quanto à viabilidade de
instalação de T.P.A. nas Piscinas Municipais.

Ainda sobre o assunto, a Senhora Vereadora Drª. Sofia Bernardes
propôs que também

fosse solicitada informação, junto das instituições

bancárias existentes, sobre a viabilidade de instalação de Caixa Multibanco
junto ao Mercado Municipal, o que em seu entender já se justifica dada a
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proximidade do Ecomarché e Centro de Exames, tendo a Câmara concordado
por unanimidade com aquela proposta.
05. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
Presente a informação n.º 36/2002, de 25 de Fevereiro p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 2 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos,Ld.ª, da obra “Construção do Sistema
de Drenagem de Águas Residuais do Lugar de S.Simão”, no valor de €
17.791,76, a que corresponde a quantia de Esc. 3.566.937$00, 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.

Presente a informação n.º 39/2002, de 25 de Fevereiro p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Pavicoimbra Construções, Ld.ª, da obra “Pavimentação Freguesia de
Candosa, inclui passeios e Construção de Muros - Lugares de Candosa e
Várzea de Candosa”, no valor de € 3.475,50, a que corresponde a quantia de
Esc. 696.775$00, 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.

Presente a informação n.º 40/2002, de 25 de Fevereiro p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Pavicoimbra Construções, Ld.ª, da obra “Pavimentações Freguesia de Midões
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– Inclui Passeios e Construção de Muros; Outras Urb. e Arruamentos nas
Freguesias, inclui construção de Passeios”, no valor de € 15.367,37, a que
corresponde a quantia de Esc. 3.080.993$00, 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.

Presente a informação n.º 41/2002, de 25 de Fevereiro p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Pavicoimbra Construções, Ld.ª, da obra “Pavimentações e Grandes
Reparações – Freguesia de Espariz – Estrada da Nogueira”, no valor de €
8.524,26, a que corresponde a quantia de Esc. 1.708.961$00, 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.

Presente a informação n.º 42/2002, de 25 de Fevereiro 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 a mais, apresentado pela firma
Pavicoimbra Construções, Ld.ª, da obra “Pavimentação da Zona Envolvente
ao Mercado”, no valor de € 2.543,27, a que corresponde a quantia de Esc.
509.880$00, 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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06. – CONCURSOS E CONSULTAS;

-

Abastecimento de Água a Fundo de Vila – Substituição

Presente a informação n.º 38/2002, de 25 de Fevereiro p.p., do
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, relativa à necessidade de se
proceder à elaboração do projecto da obra em epígrafe e que anexa uma
proposta da firma ENHIDRICA-Consultores de Engenharia Ambiental, Ld.ª,
documentos que se dão por reproduzidos.
Após análise a Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a
referida informação e proceder ao ajuste directo do projecto em questão à
firma referida, pelo valor de € 3.790,00, correspondente à quantia de Esc.
759.827$00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor.

-

Abastecimento de Água a Pousadouros - Substituição

Presente a informação n.º 37/2002, de 21 de Fevereiro p.p., do Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, relativa à necessidade de se proceder à
elaboração do projecto da obra em epígrafe e que anexa uma proposta da
firma ENHIDRICA-Consultores de Engenharia Ambiental,Ld.ª, documentos
que se dão por reproduzidos.
Após análise a Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a
referida informação e proceder ao ajuste directo do projecto em questão à
firma referida, pelo valor de € 4.240,00, correspondente a Esc. 850.044$00,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

-

CONSULTA PRÉVIA N.º 01-F/2002 – Fornecimento de Caixilharia para
Vãos Exteriores do Edifício dos Paços do Concelho.

Presente o processo da consulta prévia identificado em epígrafe que se
dá por integralmente reproduzido.
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Face ao parecer dos serviços do DOUMA de 25 de Fevereiro p.p., a
Câmara deliberou por unanimidade, proceder à adjudicação da presente
consulta prévia à Firma Figueiredo & Filhos, Ld.ª, pelo valor de € 9.963,59,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
O Senhor Vereador Dr. Jorge Veigas, embora votando a favor,
manifesta o seu desagrado, dizendo que “só não discorda porque a obra já
está feita, pois na sua perspectiva o alumínio desvirtua as características
rústicas do edifício”.
07. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 9/RSF/02, de 25 de Fevereiro p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido,
relativa ao assunto em referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação.

08.- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Presente o resumo diário de Tesouraria número 39, de 26 de Fevereiro
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;

Não houve público que manifestasse intenção de intervir.

E, eu

,servindo de

Secretário, a redigi e também a subscrevo.
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