ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 11/2002 DE 08 DE MAIO DE 2002

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 Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
I – Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
O Senhor Presidente deu a conhecer aos Senhores Vereadores, o teor
do Relatório elaborado pela Inspecção-Geral da Administração do Território
(IGAT), resultante do Inquérito a que foi submetida esta Câmara Municipal
nos meses de Junho e Julho do ano transacto e a que respeita o Proc.º n.º
61600-2/97.
Todos os Senhores Vereadores tomaram conhecimento pessoal do
referido Inquérito e após análise do mesmo, o Senhor Presidente entregou a
todos as conclusões e entregou ao Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas uma
cópia do processo.

No seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara
informou os presentes que do 7.º Convívio da Farinha em Meda de Mouros
que se realizará nos próximos dias 18 e 19 de Maio.
De harmonia com o Programa de divulgação do evento, o Colóquio e
a 1.ª Mostra de Pastelaria e Produtos Panares da Beira Serra terá lugar no
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Edifício dos Paços do Município, no dia 18 de Maio, com início às 15 horas,
contando-se com a presença de diversas individualidades ligadas ao ramo da
hotelaria, panificação e agro-alimentar, organizado pela ACIP (Associação do
Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares).
Foi salientado por todos a importância deste acontecimento atendendo
à ligação do concelho de Tábua à Indústria de Panificação.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade prestar
todo o apoio necessário à realização do referido evento, bem como
comparticipar no pagamento do alojamento dos técnicos ligados ao sector e
jantar dos mesmos.

O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que foi convidado pela
Empresa Àguas do Planalto para, em representação do Munícipio, se
deslocar a Muniche-Alemanha, de 13 a 16 de Maio próximo, a fim de
participar na Feira Industrial do Ambiente.

Ainda sobre viagens, o Senhor Presidente da Câmara propôs que o
Presidente da Assembleia Municipal, Capitão Joaquim Ferreira Marques,
representasse o Município de Tábua no 8.º Congresso das Geminações
Europeias (Antuérpia - Bélgica), a decorrer naquela cidade belga entre 22 e
24 de Maio próximos, em virtude de ter assuntos inadiáveis agendados para
os dias referidos.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.
Sobre estas viagens, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes
manifestou-se lendo aos presentes um manuscrito que se dá por reproduzido.
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Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas;

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas que ao verificar que o
interior do Edifício dos Paços do Município está a ser objecto de remodelação,
lembra o Senhor Presidente da Câmara da necessidade de serem criados
espaços condignos para a Vereação.
A esta intervenção o Senhor Presidente respondeu que o assunto não
está esquecido pelo que, brevemente, vão ser criados gabinetes para os
Senhores Vereadores e Assembleia Municipal.

Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:

Pela Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, foi dado a conhecer
que na Sessão da Assembleia Municipal do dia 30 de Abril p.p., foi levantada
a questão de que o processo do Conselho Local de Educação de Tábua
(CLET), não tinha seguido a tramitação que a legislação em vigor impõe.
Neste contexto o Senhor Presidente da Câmara apresentou à Mesa da
Assembleia Municipal uma proposta escrita, solicitando a criação do referido
Conselho nos termos da alínea c) do n.º 4, do art.º 53.º da Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro e seguidamente a aprovação do respectivo Regulamento, de
acordo com o ponto 3 do Período da Ordem do Dia daquele órgão
deliberativo.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar
o acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara.

Pela mesma Senhora Vereadora foi, igualmente, presente uma
informação escrita, datada de 26 de Abril p.p., documento que se dá por
reproduzido, sobre uma reunião havida no passado dia 23 de Abril com o
Senhor Coordenador do Centro de Área Educativa e demais
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Entidades

ligadas ao ensino, na qual foram abordados assuntos relacionados com a
E.B.I. de Midões, Reorganização da Rede Escolar, Constituição de
Agrupamento Vertical em Tábua e Empréstimo de duas Salas para alunos do
4.º Ano.
Face às conclusões finais da informação referida e depois de prestados
os necessários esclarecimentos, por aquela Senhora Vereadora, às questões
colocadas pelos Senhores Vereadores e reconhecendo tratar-se de um
assunto bastante delicado que urge resolver atempadamente, o Executivo
deliberou por unanimidade estudar a situação e analisar as sugestões que
foram propostas pelo Senhor Presidente da Câmara quanto à falta de
espaços( Ampliação da Escola Básica, utilização das salas do Estádio
Municipal e criação de salas de aula em metade do antigo hospital de Tábua).
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 24 DE ABRIL DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
03. – EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO;
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto a contratação de um
empréstimo a médio/longo prazo até ao montante de 1.250.000 € (um milhão
duzentos e cinquenta mil euros), destinado a Parques Industriais, Escola
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Básica 1,2 e 3 de Midões, Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Oliveirinha, Estádio Municipal, Urbanização, Rede de Esgotos, Rede de
Distribuição de Água entre outros objectivos.
Assim este empréstimo terá por finalidade o financiamento do Plano de
Actividades nas áreas de Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres,
Habitação e Urbanização, Saneamento e Salubridade, Protecção Civil,
Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público, Comunicação e
Transporte, Racionalização de Serviços e Instalação de Serviços.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta
de

contratação do empréstimo em questão pelo valor de 1.250.000€,

proceder às demárches processuais e legais subsequentes, a fim de ser
presente para apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal.
04. – WRC – WEB PARA A REGIÃO CENTRO, AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL,
S.A.
–
ESCRITURA
DE
CONSTITUIÇÃO;
Presente

o

ofício-circular

35/PRES/2002,

da

Comissão

de

Coordenação da Região Centro, a coberto do qual foi enviada a esta Câmara
Municipal a escritura de constituição da sociedade denominada

“WRC –

ADR, S.A.”, celebrada a 15 de Abril p.p., no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra e da qual esta Câmara Municipal faz
parte, conforme deliberação tomada em reunião de 27 de Março do ano em
curso.
A Câmara tomou conhecimento do teor da escritura em questão.
05. – CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VILA NOVA DE OLIVEIRINHA – RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO;
Presente o protocolo celebrado em 2 de Abril p.p., entre o Ministério da
Administração Interna, Município de Tábua e Associação Humanitária dos
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Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, documento que se dá por
reproduzido, que rege as comparticipações financeiras para a execução da
obra de construção do Quartel dos Bombeiros da referida Associação, tendo o
Senhor Presidente salientado a importância daquele documento e o grande
esforço financeiro por parte da Câmara.
Antes de se submeter o documento referido à aprovação, o Senhor
Vereador Eduardo Pereira ausentou-se da sala por ser um elemento
interveniente no assunto.
Efectuados os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente e posto
à apreciação o protocolo em questão, a Câmara deliberou por unanimidade
concordar com o mesmo e ratificar o acto praticado pelo Senhor Presidente
da Câmara ao assinar aquele documento em representação do Município.

6. – APOIO À INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS – ESTOFOS AQUINOS, L.DA
– EUROTÁBUA, INDÚSTRIA DE MÓVEIS, .LDA;

O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer o teor dos ofícios das
Empresas Estofos Aquinos, Ld.ª e Eurotábua, Indústria de Móveis, Ld.ª,
solicitando a primeira o alcatroamento do terreno envolvente(frente e lado)do
pavilhão destinado a armazém de produto acabado e no qual foram investidos
mais de 150.000 contos e a segunda solicitando igualmente o alcatroamento
do cais de expedição no qual investiram 130.000 contos.
Salientado o valor que estas unidades industriais representam para
Tábua e para a Região, face ao número de postos de trabalho criados, a
Câmara deliberou por unanimidade concordar com os alcatroamentos
solicitados.
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Ainda sobre o assunto o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas prestou a
seguinte declaração de voto: “Concordo com este apoio mas não participa na
votação por ser Advogado das Empresas em questão”.
07. – AGRITÁBUA - PAVIMENTAÇÃO;

Presente um ofício da Cooperativa Agrícola de Tábua que, face às
dificuldades por que passa a agricultura e os seus associados, solicita apoio
para a pavimentação da parte frontal ao seu Edifício.
A Câmara deliberou por unanimidade conceder o apoio solicitado.
08. – PROLONGAMENTO DA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA;
Relativamente ao assunto em referência o Senhor Presidente da
Câmara apresentou um projecto dos proprietários do terreno fronteiro à Praça
do Palácio da Justiça, Senhores João Francisco Sousa Almeida, Francisco
Manuel Pereira Baptista e António José Ribeiro Aquino.
Havendo necessidade de aquisição de terrenos foi proposto pelos
mesmos uma permuta, comparticipando a Câmara com as infraestruturas, tais
como arruamento, água e esgotos.
Analisada a situação a Câmara deliberou por unanimidade pedir
parecer à Comissão de Avaliação de Terrenos, para posterior análise do
assunto.
09. – GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA;
Presente o ofício n.º 3749, de 24 de Abril p.p. do Governo Civil do
Distrito de Coimbra, que anexa o regulamento e traçado do “ XII Volta de
Cicloturismo – 25 de Maio a 2 de Junho “, documentos que se dão por
reproduzidos, solicitando o parecer a que se refere a alínea d) do n.º 2 da
Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro.
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Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
informar o Governo Civil que a Câmara Municipal nada tem a obstar na
realização daquele evento desportivo.
10. – PASSE ESCOLAR GRATUITO;

Presente uma missiva de João Oliveira Morais, que anexa um atestado
da Junta de Freguesia de Midões, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para a sua educanda Mónica Sofia Fonseca Morais.
11. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;

Presente uma lista de processos de obras particulares, de 16 de Abril
p.p., submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido e
distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
12. – AUTOS DE MEDIÇÃO;

Presente a informação n.º 71/2002, de 6 de Maio p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 6 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da
obra “Acessos ao Centro de Saúde de Tábua“, pelo valor de 15.349,51€
(quinze mil trezentos e quarenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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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 72/2002, de 6 de Maio p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 7 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da
obra “Acessos ao Centro de Saúde de Tábua“, pelo valor de 98.327,77€
(noventa e oito mil trezentos e vinte e sete euros e setenta e sete cêntimos),
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.
13. – CONCURSOS E CONSULTAS;
- Casa do Povo de Tábua – Levantamento topográfico;
Presente a informação n.º 70/2002, de 6 de Maio p.p., do Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, que anexa uma
proposta apresentada pelo topógrafo Senhor António da Costa Antunes,
residente na Cancela, concelho de Santa Comba Dão, relativa ao
levantamento topográfico identificado em epígrafe.
Face àquela informação a Câmara deliberou por unanimidade,
proceder à adjudicação, na modalidade de Ajuste Directo, do levantamento
topográfico em questão ao referido topógrafo, pelo valor de 700,00€
(setecentos euros), isento de IVA nos termos do art.º 53.º.

-

Concurso limitado sem Publicação de Anúncio n.º 21/2001 –
Empreitada de “Sistema de Drenagem de Águas Residuais do
lugar de Barrosa”;
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Presente o processo de concurso em referência, que se dá por
reproduzido.
Após a sua análise, a Câmara deliberou por unanimidade, proceder à
adjudicação do presente concurso à firma Cipriano Pereira de Carvalho &
Filhos, Ld.ª, pelo valor de € 78.374,69 ( setenta e oito mil trezentos e setenta
e quatro euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu
Substituto legal, a outorgar a respectiva escritura de contrato, em
representação da Câmara Municipal.

-

Concurso Público para Execução da Empreitada “ Beneficiação
entre Covas (E.N. 236-6) e Esporão (E.M. 502) “;

Presente o processo do concurso em referência, que se dá por
reproduzido.
Após a sua análise, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à
adjudicação do presente concurso à firma Abel Elísio Marques & Filhos, Ld.ª,
pelo valor de € 571.701,88 (quinhentos e setenta e um mil setecentos e um
euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu
Substituto legal, a outorgar a respectiva escritura de contrato, em
representação da Câmara Municipal.
14. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 84, de 7 de Maio p.p.,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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E, eu

, servindo de Secretário, a redigi e

também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

O Secretário,
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