ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 25/2002 DE 13 DE NOVEMBRO 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 Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:

- Reunião Extraordinária: - O Senhor Presidente da Câmara informou da
realização de uma reunião extraordinária para o dia 22 de Novembro em curso,
pelas 14 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos que merecem uma análise
mais profunda e pormenorizada.
A Câmara tomou conhecimento.

- ANMP/IV ENCONTRO NACIONAL DE AUTARCAS: - O Senhor Presidente deu
conhecimento do Encontro em referência, realizado em Santarém no dia 11 de
Novembro p.p., pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual
estiveram presentes o Senhor Vice-Presidente com a maioria dos Senhores
Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, relacionado com as verbas
destinadas aos Municípios, que impedem a realização de obras consideradas
essenciais para as populações.
A Câmara tomou conhecimento.
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- Escola Secundária de Tábua: - No seguimento do que foi deliberado na
reunião de 23 de Outubro p.p., o Senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento do envio de exposição ao Senhor Ministro da Educação sobre a
situação vivida na Escola Secundária de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, através da qual a Câmara Municipal de Tábua expõe a sua
preocupação e solicita que sejam tomadas as devidas providências para pôr
termo àquela situação que tal como está impede o regular funcionamento do
estabelecimento de ensino, desestabilizando a comunidade estudantil e a
população do concelho em geral.
Sobre o assunto interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro que concorda
com esta tomada de posição, embora em seu entender também a Câmara
deveria ter pressionado as entidades competentes para a sua reabertura do
Centro de Exames.
Respondendo àquela observação, o Senhor Presidente esclareceu que
esteve sempre solidário com os Bombeiros Voluntários de Tábua.
Ainda sobre o assunto, interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas para
esclarecer que as situações são diferentes porque enquanto o que se está a
passar na Escola é um assunto de natureza administrativa e há que intervir quem
pode, no outro a situação é complicada e envolve a justiça dos tribunais.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:

Interveio a Senhora Vereadora Drª. Sofia Bernardes para questionar o
Senhor Presidente sobre a constituição do Júri de Concursos para contratação de
pessoal e se pode ou não fazer parte do mesmo, pois desconhece até que ponto
vai a sua autonomia e capacidade de realização efectiva nos pelouros que lhe
foram atribuídos mas que, em seu entender numa ou noutra circunstância poderia
integrar esse mesmo Júri.
Respondendo ao assunto o Senhor Presidente informou que os Júris dos
concursos são nomeados caso a caso e mediante despacho.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23 DE OUTUBRO DE 2002;
Pelo Senhor Presidente foi proposto que a aprovação da acta em
referência se fizesse na próxima reunião de Câmara.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.
02. – MEDIDA 1.8/BONIFICAÇÃO DE JUROS EM LINHAS DE CRÉDITO AO
INVESTIMENTO AUTÁRQUICO/ADJUDICAÇÕES;
Presente o documento de 5 de Novembro p.p. de análise das propostas
para os empréstimos financeiros até aos montantes de 94.925,45€ 4.999,80 €,
55.707,74 €, 26.095,93 €, 25.785,57 € e 15.530,13 € identificados na epígrafe,
documentos que se dão por reproduzidos, apresentadas pelas Entidades
Bancárias, Caixa Geral de Depósitos e Banco Comercial Português, elaborado
pela comissão constituída pelo Senhor Presidente da Câmara, pelo Senhor
Director do DAF, Dr. José Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pelo Senhor
Chefe de Divisão da DGF, Dr. António José Gonçalves dos Santos Vaz, nomeada
em reunião de Câmara de 23 de Outubro p.p..
Após a sua análise e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, adjudicar os referidos empréstimos à Caixa Geral
de Depósitos, com as condições constantes das propostas apresentadas por esta
instituição.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a presente deliberação à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
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Mais foi ainda deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, autorizar o Senhor Presidente a
assinar os respectivos contratos em representação da Câmara Municipal.
03. – LOTE N.º 2 DO PARQUE
LEASING/PREFERÊNCIA/PROTOCOLO;

INDUSTRIAL/VENDA

À

BCP

Presente o ofício n.º 3626, de 5 de Novembro p.p., desta Câmara
Municipal, em que é remetido à BCP LEASING, S.A., despacho do Senhor
Presidente da Câmara, através do qual se prescinde do direito de preferência na
aquisição futura do lote n.º 2 do Parque Industrial de Tábua e se considera
igualmente sem efeito o protocolo celebrado com a firma PEBRIFER,
metalomecânica, Ld.ª, em 9 de Março de 2000, designadamente as cláusulas 5.ª
e 7.ª bem como qualquer cláusula resolutiva de indisponibilidade de venda por
cinco anos.
A Câmara tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade concordar
com aquele despacho, ratificar o acto de assinatura do mesmo praticado pelo
Senhor Vice-Presidente, José Alberto Pereira, bem como submeter o mesmo à
apreciação e ratificação da Assembleia Municipal.
04. – VENDA DE PINHEIROS NA ESTRADA DA LAMEIRA;
Presente o processo referente à venda de 23 árvores, devidamente
identificadas de 1 a 23 a tinta branca, localizadas em Tábua, na Estrada da
Lameira, entre a Rotunda para Espariz e a Rotunda para Candosa, documentos
que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com os referidos
documentos, fixar como preço base de licitação 750 €, proceder à afixação de
edital para publicitação da mesma alienação, mediante a aceitação de propostas
em carta fechada, bem como aprovar o programa de concurso e o caderno de
encargos, orientadores da referida alienação.
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05. – DEPÓSITOS COM CAUÇÕES PRESTADAS EM DINHEIRO;

Presente a informação n.º 21/A.V./J.A/02, de 6 de Novembro p.p., do
Departamento Administrativo e Financeira, que se dá por reproduzida, relativa à
abertura de contas de depósito bancário por prestador e contrato a fim de se
poderem controlar os juros bancários resultantes dos depósitos com garantias e
cauções prestadas em dinheiro e posterior devolução dos mesmos a quem de
direito.
Posto o assunto à consideração da Câmara e tendo em conta a entrada em
vigor do POCAL, foi deliberado por unanimidade concordar com aquele
procedimento.
06. – TESOURARIA MUNICIPAL/MONTANTE MÁXIMO DE NUMERÁRIO EM
CAIXA;
Presente a informação n.º 23/A.V./J.A/02, de 6 de Novembro p.p., do
Departamento Administrativo e Financeira, que se dá por reproduzida, relativa à
necessidade de se proceder à fixação de um montante máximo de numerário em
caixa, de harmonia com as necessidades diárias de tesouraria.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade fixar
um montante em de numerário máximo em de 3.000,00 € (três mil euros).
07. – MODELO 14/TC – DÍVIDAS QUE REMONTAM AOS ANOS DE 1982 E
SEGUINTES/PARECER DO CONSULTOR JURÍDICO;
Presente a informação n.º 24/A.V./J.A/02, de 6 de Novembro p.p., do
Departamento Administrativo e Financeira, acompanhada de um conjunto de
documentos, nomeadamente parecer do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo
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Veiga e Moura, que se dão por reproduzidos, relativa a dívidas que remontam aos
anos de 1982 e seguintes, nomeadamente:
- dívidas contraídas pela Autarquia e não liquidadas;
- depósitos e cauções diversos nunca devolvidos e
- dívidas de consumidores à Autarquia.
Face ao parecer do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo Veiga e
Moura, a Câmara deliberou por unanimidade, que para resolução da situação os
Serviços procedam segundo as indicações do referido parecer.
Mais foi deliberado por unanimidade submeter a presente deliberação à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
08. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;

Presente um pedido, da Associação Recreativa, Cultural e de Fomento
Social da Casa do Povo de Tábua, datada de 24 de Setembro p.p., documento
que se dá por reproduzido, solicitando apoio financeiro para ajudar a colmatar as
despesas tidas com a execução do projecto de instalação do Centro de Actividade
de Tempos Livres.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à referida instituição um subsídio no valor de 5.000,00 €
(cinco mil euros), para os fins pretendidos.
Presente o ofício n.º 67/02, de 11 de Novembro p.p., da Junta de Freguesia
de Covas, que se dá por reproduzido, solicitando apoio financeiro para reparação,
pavimentação e alargamento de diversos caminhos agrícolas daquela freguesia
que se encontram em mau estado de conservação.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder à referida Junta de Freguesia um subsídio no valor de
15.000,00 € (quinze mil euros), nos termos previstos no artigo 66.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Dezembro, submetendo a presente deliberação à apreciação e
autorização da Assembleia Municipal, bem como solicitar aos serviços o
respectivo cabimento orçamental.
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Por proposta do Senhor Presidente e Senhor Vereador Serafim Martins, e
após informar de reunião mantida com o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Tábua, que solicitou apoio financeiro para a obra de pavimentação
de um caminho na Pedra da Sé, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder
à referida Junta de Freguesia um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil
euros), nos termos previstos no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Dezembro,
submetendo a presente deliberação à apreciação e autorização da Assembleia
Municipal, bem como solicitar aos serviços o respectivo cabimento orçamental.
Por proposta do Senhor Presidente e da Senhora Vereadora Dr.a Sofia
Bernardes, e após informar de reunião mantida com o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Tábua, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um
subsídio de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros) àquela autarquia para
apoio na realização de actividades de índole recreativa e cultural, bem como
solicitar aos serviços o respectivo cabimento orçamental.
09. – APOIO À ACTIVIDADE INDUSTRIAL/EMPRESA CUNHA & FERREIRA
L.DA;
Presente uma missiva de 20 de Maio p.p., da firma Cunha & Ferreira, Ld.ª,
documento que se dá por reproduzido, com sede em Moita da Serra, freguesia da
Carapinha, deste concelho, solicitando que a Câmara apoie aquela empresa,
nomeadamente, com o fornecimento de algumas carradas de tout-venant
destinadas à pavimentação da área envolvente das instalações fabris, agora
ampliadas.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade autorizar o fornecimento de seis camions de tout-venant.
10. – REPARAÇÃO DE VIATURA PESADA MAN MATRÍCULA VU-63-37;
Presente uma informação do Chefe de Armazém, Alfredo Andrade, de 31
de Outubro p.p., que se dá por reproduzida, respeitante à viatura em referência.
Verificando-se, face à referida informação, que a estimativa do arranjo da
viatura em questão será de cerca de 10.000 €, acrescidos de 19% de IVA, o
Senhor Presidente da Câmara propôs que a situação fosse devidamente
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analisada por uma Comissão nomeada para o efeito, fazendo parte da mesma o
Senhor Vereador, Eduardo Pereira, incluindo a aquisição de uma nova viatura em
substituição daquela.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.

11. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por reproduzido,
celebrado com Maria dos Anjos Gil Santos.
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.
12. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
Presente uma missiva de António José Antunes Marques Lourenço, que
anexa um atestado da Junta de Freguesia de Ázere, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para o seu educando Pedro Miguel Lourenço
Marques, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito para os seus educandos Pedro Miguel Lourenço Marques.
13. – TRABALHOS A MAIS;
Presente a informação n.º 119/2002 de 11 de Novembro do Senhor Eng.º
Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, relativo à proposta de trabalhos a mais apresentada pela Firma
Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, na obra ”Rede de Águas Residuais e
Abastecimento de Água a Touriz”, no valor de 57.978,91 (cinquenta e sete mil
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novecentos e setenta e oito euros e noventa e um cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida proposta de trabalhos a mais, bem como
conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar a respectiva
escritura pública, em representação da Câmara Municipal.

14. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
Presente a informação n.º 120/2002, de 11 de Novembro 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 Sopovico –
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra “Beneficiação e
Rectificação da EM 501 – Tábua/Ázere, incluindo Variante a Quintela”, no valor de
€ 84.920,17 (oitenta e quatro mil novecentos e vinte euros e dezassete 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.
Presente a informação n.º 121/2002, de 11 de Novembro 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 Sopovico Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra “Outras
Urbanizações e Arruamentos da Vila de Tábua: Lanço Tábua - Ponte de S.
Fagundo”, pelo valor de € 8.444,42 (oito mil quatrocentos e quarenta e quatro
euros e quarenta e dois 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.
15. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
Presente novamente o processo de licenciamento de obras n.º 138/02–SAD/40/014 , que se dá por reproduzido, respeitante à construção de um edifício
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habitacional, sito ao Quintal, da freguesia e concelho de Tábua, em que é
requerente a empresa COCA –Construções de Candosa, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo à informação n.º
8/02, da Senhora Eng.ª Luisa Camacho e respectivo parecer do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, consultar a
Direcção Geral das Autarquias Locais, para emissão de parecer técnico sobre o
referido projecto, face à divergência verificada entre os Serviços do DOUMA e o
Técnico autor do referido projecto na apreciação do mesmo, e ainda atendendo
ao ofício da Inspecção-Geral da Administração do Território n.º 5908, com a
referência SP-61600-2/97, de 3 de Outubro p.p., remetendo cópia do despacho
proferido nos autos de Processo Administrativo que correm termos no Tribunal
Administrativo do Círculo de Coimbra, onde se conclui pela violação de norma
legal.
16. – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHOS;
Presente a informação n.º 118/2002 de 11 de Novembro p.p. do Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, relativo à proposta de suspensão temporária de trabalhos
apresentado pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, na obra ”Rede de
águas Residuais e Abastecimento de Água a Touriz”.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida suspensão temporária de trabalhos pelo período
de 180 dias.
17. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
Presente a lista de processos de obras particulares, de 29 de Outubro p.p.,
submetida a despacho, documentos que se dão por reproduzidos e distribuída por
todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
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18. – 8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002/3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO
DE ACTIVIDADES DE 2002/1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE
2002/ORÇAMENTO EM VIGOR A PARTIR DE 01.05.2002;
Presente a 8.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano financeiro,
documento 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 a produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento.
Presente a 3.ª Alteração ao Plano de Actividades do corrente ano
financeiro, resultante de solicitação do Departamento de Obras, Urbanismo e
Meio Ambiente, conforme informação n.º 122/2002 do Senhor Director de
Departamento de 8 de Novembro p.p., documentos que se dão por reproduzidos.
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, aprovar a referida alteração ao Plano de Actividades.
Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento do corrente ano financeiro,
documento 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 a produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida Revisão ao Orçamento, bem como submeter a
presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
19. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;
Presente a informação n.º 54 de 7 de Novembro 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, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos
imediatos, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes daquela
informação.
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20. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria número 215, de 12 de Novembro
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
E, eu,

servindo de Secretária, a redigi

e também subscrevo.

O Presidente da Câmara,

O Secretário,

12

