ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21/2002 DE 10 DE SETEMBRO DE 2002

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Dr. Jorge Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira

Faltaram à presente reunião, por motivos de ordem profissional, o Senhor
Vereador Mário de Almeida Loureiro e Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Nunes
Bernardes, tendo a Câmara deliberado por unanimidade justificar as referidas
faltas.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto que, em virtude da ausência
justificada da Secretária das Reuniões de Câmara, Maria José Mendes Dias das
Neves, fosse nomeada para secretariar a presente reunião a Assistente
Administrativa Especialista, Ana Paula Ferreira Tavares Pais.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a proposta apresentada.
O Senhor Presidente deu a conhecer o teor do ofício n.º 853, de 3 de
Setembro p.p., da Santa Casa da Misericórdia de Tábua, que se dá por
reproduzido, solicitando aquela Instituição, para efeitos de viabilização da
candidatura ao 3.º Quadro Comunitário de Apoio, no âmbito do Programa Saúde
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21, que a Câmara declare apoiar a referida candidatura, nos termos indicados no
referido ofício.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade que o
documento pretendido fosse remetido à referida Instituição.

Ainda pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente o ofício n.º 706190,
de 5 de Setembro p.p., da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do
Território do Centro, que se dá por reproduzido, informando que a “Proposta de
Alteração ao Plano de Pormenor da Zona do Hospital/Casa do Povo/Cruzamento
para Espariz” , aprovada na reunião de Câmara de 28 de Agosto p.p., é passível de
enquadramento na figura de “alteração sujeita a regime simplificado”, desde que
seja apresentada a planta de implantação reformulada com um novo quadro
síntese onde na parcela 26 se altere o número de fogos de 9 para 11 e, no quadro
geral, se altere o “número total de fogos”, bem como “o número total de fogos de
habitação colectiva”, em conformidade com a alteração proposta.
Aprovado por unanimidade.

No seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara
informou, que a Escola Integrada de Midões irá ser inaugurada no próximo dia 16
de Setembro, pelas 15 horas, contando-se com a presença de Sua Excelência, o
Senhor Ministro da Educação e outras individualidades ligadas à Educação.
Ainda,

sobre

a

referida

escola

propôs

que

fosse

dado

àquele

estabelecimento de ensino o nome de “Escola Margarita Fierro Caeiro da Matta” e
à rua de acesso à mesma o nome de “Alameda Cuqui Fierro” , tendo a Câmara
aprovado por unanimidade.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:

Não houve intervenções por parte dos Senhores Vereadores.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 28 DE AGOSTO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
02. – ADESÃO À ECOBEIRÃO – SOCIEDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
DO PLANALTO BEIRÃO, S.A.;
Presente o ofício n.º 155 de 28 de Agosto p.p. da ECOBEIRÃO –
SOCIEDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO PLANALTO BEIRÃO, S.A.,
que anexa cópia da escritura de constituição da sociedade e respectivos Estatutos,
documentos que se dão por reproduzidos, e que tem por objecto social, conforme
se refere no artigo 3.º dos mencionados estatutos, as actividades de concepção,
construção e gestão de estações de tratamento de resíduos sólidos e líquidos e
actividades conexas.
Posto o assunto à consideração e feitos os devidos esclarecimentos por
parte do Senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aderir à referida
Sociedade através da subscrição de 2% de capital a que corresponde o valor de
1 000 €.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos, conceder poderes ao Senhor Presidente ou
substituto legal, para outorgar na escritura pública de aumento de capital social e
alteração do pacto social da referida Sociedade, bem como submeter a presente
deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal de Tábua.
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03. – BENEFICIAÇÃO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. 501 TÁBUA/ÁZERE
INCLUINDO VARIANTE A QUINTELA;
Presente o projecto da obra em referência, tendo o Senhor Presidente da
Câmara informado da necessidade de se abrir novo concurso ao abrigo do n.º 4 do
art.º 45.º do Dec.Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a parte que se encontra por
concluir.
Prestados os esclarecimentos necessários pelo Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a abertura do
concurso referido.
04. – E.N. 230-6 – BENEFICIAÇÃO CANDOSA – COVAS – VILA NOVA DE
OLIVEIRINHA;
Presente a acta da reunião da Comissão de Avaliação de Terrenos,
documento que se dá por reproduzido, na qual se encontram definidos os critérios
de avaliação para aquisição das parcelas necessárias à obra “E.N. 230-6 –
Beneficiação e Rectificação entre Candosa, Covas e Vila Nova de Oliveirinha –
Incluindo variante a Covas” e indicados os valores a atribuir a cada uma, de
harmonia com a zona de localização das mesmas ( agrícolas e florestais) .
A Câmara tomou conhecimento.
05. – CARTOGRAFIA – MUNICÍPIA S.A. – E.D.P.;
Presente o ofício com a referência n.º FIN 1076, de 24 de Julho p.p. da
Municípia, S.A., Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, que anexa
minuta de deliberação da Assembleia Municipal, documentos que se dão por
reproduzidos, e que tem visa a produção de cartografia, topografia e
ortofotomapas, assim como a concepção e gestão de sistemas de informação
geográfica, a produção e comercialização de dados, o desenvolvimento e gestão
de projectos Internet e Intranet, a concepção, edição e comercialização de
publicações nas áreas da sua actividade social e consultadoria em sistemas de
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informação geográfica e, em geral, de sistemas de informação e de formação e
trabalho aéreo.
Posto o assunto à consideração e feitos os devidos esclarecimentos por
parte do Senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aderir à referida
Sociedade através de uma participação social correspondente a 4 987,98 €.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos, conceder poderes ao Senhor Presidente ou
substituto legal, para outorgar na escritura pública de aumento de capital social e
alteração do pacto social da referida Sociedade, bem como submeter a presente
deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal de Tábua.

06. – ASSEMBLEIA DISTRITAL DE COIMBRA;
Presente o ofício n.º 69 de 27 de Agosto p.p., da Assembleia Distrital de
Coimbra, documento que se dá por reproduzido, relacionado com a regularização
de terrenos cedidos à Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
Face ao teor do referido ofício, o Senhor Presidente propôs que fosse
solicitado aos diversos Municípios do Distrito de Coimbra, relação do património
dos mesmos, para que possa ser tomada uma decisão com base nos valores
indicados.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.

07. – PROGRAMA FORAL – EIXO I – MEDIDA I.6;
Presente o dossier de candidatura ao Programa em referência, que se dá
por reproduzido, respeitante às diversas acções de formação a prestar aos
funcionários desta Câmara Municipal no biénio 2002/03.
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Prestados os esclarecimentos devidos pelos Serviços camarários envolvidos
no presente projecto, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de
elaboração e ratificação da mencionada candidatura.

08. – MEDIDA 1.8, BONIFICAÇÃO DE JUROS EM LINHAS DE CRÉDITO AO
INVESTIMENTO AUTÁRQUICO/CLÁUSULAS CONTRATUAIS;

Presente o Contrato de Empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de
Depósitos até ao montante de 12.365,41 € identificado na epígrafe, documentos
que se dão por reproduzidos, e referente ao projecto “Sistema de Drenagem de
Águas Residuais do Lugar do Coito”.
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, aprovar as cláusulas contratuais referentes ao mencionado
empréstimo.
Presente o Contrato de Empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de
Depósitos até ao montante de 60.434,36 € identificado na epígrafe, documentos
que se dão por reproduzidos, e referente ao projecto “Acessos ao Centro de Saúde
de Tábua”.
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, aprovar as cláusulas contratuais referentes ao mencionado
empréstimo.
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09. – CRUZ BORGES UNIPESSOAL, L.DA/PEDIDO DE ISENÇÃO DE SISA;

Presente um requerimento da Empresa em referência, requerendo isenção
de sisa na aquisição do prédio urbano, destinado à construção de um edifício para
instalação da sede da mesma e de um stand, sito no Vale da Cega, da freguesia e
concelho de Tábua, inscrito na matriz respectiva sob o art.º n.º 2 338 e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Tábua sob o n.º 00662/020487, uma vez que o
referido prédio se encontra em área abrangida por incentivos fiscais à interioridade,
conforme anexo I da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro.
Face aos pareceres do Consultor Jurídico, Dr. Paulo Veiga e Moura,
documentos que se dão por reproduzidos, e após os esclarecimentos prestados
pelo Departamento Administrativo e Financeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, isentar de sisa a empresa Cruz Borges Unipessoal, Ld.ª, na
aquisição do prédio em questão, bem como alertar a mesma para as sanções a
que fica sujeita caso o destino a dar ao prédio não seja o declarado.
10. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;

Presente uma missiva de Maria Fernanda Brito Gomes Xavier, que anexa
um atestado da Junta de Freguesia de Covas, solicitando isenção de pagamento
de transporte escolar para o seu educando Maria da Conceição Brito Xavier,
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 o seu educando Maria da Conceição Brito Xavier.
Presente uma missiva de José Mendes Ribeiro, que anexa uma declaração
da Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para o seu educando Ana Sofia Figueiredo Cardoso Ribeiro, documentos
que se dão por reproduzidos.
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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 o seu educando Ana Sofia Figueiredo Cardoso Ribeiro.
Presente uma missiva de Fernando Manuel Abrantes Nunes Pereira, que
anexa uma declaração da Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para o seu educando Ana Isabel Pereira Nunes,
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 o seu educando Ana Isabel Pereira Nunes.
Presente uma missiva de António Alves Ribeiro dos Santos, que anexa um
atestado da Junta de Freguesia de Candosa, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para o seu educando Ângela Cristina Alves dos Santos,
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 o seu educando Ângela Cristina Alves dos Santos.
11. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
Presente uma lista de processos de obras particulares, de 2 de Setembro
p.p., submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido e distribuída por
todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
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12. – CONCURSOS E CONSULTAS;
-

Ajuste Directo n.º 04/2002 – ADE – Outras Urbanizações e Arruamentos
da Vila de Tábua: Lanço Tábua – Ponte de S. Fagundo;

Presente o processo identificado em epígrafe que se dá por integralmente
reproduzido.
Face à informação n.º 102/2002, de 29 de Agosto p.p., do Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, a Câmara deliberou
por unanimidade, proceder à adjudicação do presente ajuste directo à

Firma

“Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A.”, 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.

-

Consulta Prévia n.º 05/2002 - CPA – Aquisição de 5000 toneladas de tout-

venant;
Presente o processo da consulta prévia identificado na epígrafe, que se dá
por integralmente reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à adjudicação da presente
consulta prévia à firma Britábua - Granitos e Areias, Ld.ª, pelo valor de € 21.500,00
( vinte e um mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Consulta Prévia n.º 06/2002-CPA – Aquisição de 1000 toneladas de Massas
Betuminosas a Frio;
Presente o processo da consulta prévia identificado na epígrafe, que se dá
por integralmente reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à adjudicação da presente
consulta prévia à firma Sopovico - Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação,
S.A., pelo valor de € 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos euros), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
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13. – 2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 5.ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL DE 2002/PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO EM VIGOR
A PARTIR DE 01.05.2002;
Presente a 2.ª Alteração ao Plano de Actividades do corrente ano financeiro,
resultante de solicitação do Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente,
conforme informação do Senhor Director de Departamento de 6 de Setembro 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 5.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.

14. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;
Presente a informação n.º 38 de 6 de Setembro 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 produção de efeitos imediatos, ratificar
os actos que deram origem às facturas constantes daquela informação.
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15. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria número 170, de 9 de Setembro 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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