ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 22/2002 DE 25 DE SETEMBRO 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 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:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado a conhecer uma reunião havida
com a população da freguesia de Póvoa de Midões, tendo sido nomeada uma
Comissão destinada a tratar dos assuntos relacionados com a Escola Primária
daquela localidade, uma vez que alguns encarregados de educação se opõem ao
encerramento da mesma e não autorizam que os seus educandos frequentem a
Escola Integrada de Midões .
Sobre este assunto interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas que
entende ter havido falhas na maneira como a situação foi tratada, pelo que a
população deveria ter sido sensibilizada ,atempadamente, para o encerramento da
escola, uma vez que situações desta natureza não são de maneira alguma fáceis
de explicar ou de entender. Embora reconheça que a Escola de Midões oferece
melhores garantias e vantagens para uma melhor aprendizagem há que analisar
também , em seu entender, a legitimidade dos argumentos apresentados por
aqueles que se opõem ao referido encerramento.
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Perante o exposto o Senhor Presidente da Câmara reconhece tratar-se de
uma situação complexa consequência de falta de diálogo por parte de diversas
entidades. Quanto à deslocação das crianças para a escola de Midões, informou
que as mesmas serão acompanhadas no autocarro por duas acompanhantes
indicadas pela referida Comissão.
Ainda sobre este assunto interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia
Bernardes dizendo que entende que os contactos com a população haviam de ter
sido efectuados desde o momento em que se arrancou com o projecto da nova
escola, informando-a inclusivamente qual o destino a dar futuramente ao imóvel a
encerrar, talvez assim se evitassem estas situações.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas informando ter tido
conhecimento sobre o pedido de um subsídio solicitado pelo Clube Motorizado de
Tábua, desconhecendo o motivo pelo qual não foi presente em reunião da Câmara.
Em sua opinião, nem só o futebol é digno de apoio, também estes Clubes
merecem ser apoiados uma vez que contribuem igualmente para a promoção do
Concelho.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 10 DE SETEMBRO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
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02. – ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA;
O Senhor Vereador Serafim Martins deu uma explicação sobre as obras que
se estão a efectuar, nomeadamente, a construção de uma pequena bancada de
topo e uns balneários, para além da colocação de uma rede de protecção.
Aprovado por unanimidade.
03. – CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 2002;
O Senhor Presidente da Câmara propôs que a contribuição autárquica para
o próximo ano fosse fixada em 1,3%.
Atendendo à asfixia financeira de todas as Câmaras Municipais a que a de
Tábua não foge à regra, referiu que há necessidade de arranjar verbas a par de
uma diminuição das despesas correntes.
Após várias intervenções dos Senhores Vereadores foi deliberado, por
unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos

e que o mesmo fosse

presente na próxima reunião de Câmara.
04. – ACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE DA
ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO;
Presente a informação n.º 27/2002, de 12 de Setembro p.p., da Dr.ª Paula
Reis, Técnica Responsável pela Escola Municipal de Natação, que se dá por
reproduzida, propondo a alteração das taxas de inscrição e mensalidade para a
prática de natação na referida Escola.
Tendo em conta os elevados custos que a Autarquia suporta com a
manutenção e funcionamento das Piscinas Municipais, foi deliberado por
unanimidade concordar com a proposta apresentada bem como submeter o
assunto à apreciação da Assembleia Municipal.
Ainda sobre a prática de natação e relativamente aos federados, o Senhor
Vereador Mário Loureiro aproveitou para informar que foi solicitado aos pais dos
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mesmos que comparticipassem mensalmente com uma quota no valor de 4,00€,
situação esta que entende, dever ser suportada pela Câmara.
05. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por reproduzido,
celebrado com Sílvia Alexandra Tavares Neves Montalvo.
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.
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por reproduzido,
celebrado Maria Cidália Ruas Mendes de Carvalho Afonso.
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.

06. – PASSES ESCOLARES GATUITOS;
Presente uma missiva de Dália Maria Alves Oliveira Antunes, que anexa
uma declaração da Junta de Freguesia de Covas, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar, 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-lhe a atribuição de passe
escolar gratuito.
Presente uma missiva de Augusto Ferreira, que anexa um atestado da Junta
de Freguesia de Mouronho, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para o seu educando Bruno Alexandre Tavares Fernandes, 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 Bruno Alexandre Tavares Fernandes.
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 Alexandra Leonor 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 o seu educando Alexandra Leonor Lourenço Marques.
Presente uma missiva de Maria de Lurdes Ferreira Marques, que anexa um
atestado da Junta de Freguesia de Candosa, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para o seu educando Maria Alice Ferreira 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 o seu educando Maria Alice Ferreira Marques.
Presente uma missiva de Maria Augusta Gomes Marques Coelho, que
anexa um atestado da Junta de Freguesia de Pinheiro de Côja, solicitando isenção
de pagamento de transporte escolar para o seu educando Ângelo José Marques
Lopes, 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 Ângelo José Marques Lopes.
Presente uma missiva de Anabela Dias Oliveira Marques, que anexa um
atestado da Junta de Freguesia de Ázere, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para o seu educando Cátia Andreia Oliveira 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 o seu educando Cátia Andreia Oliveira Marques.
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07. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA;
Presente o auto de vistoria de constituição da propriedade horizontal em que
são requerentes os Senhores Francisco Manuel Pereira Batista e António José
Ribeiro Aquino, relativo ao lote 1 do prédio sito na Vila de Tábua, na Av.ª
Castanheira de Figueiredo, de documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 329/99 – SAD/40/014 apenso ao processo n.º 352/01 –
sad/40/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade
ratificar o acto de homologação do referido auto de vistoria praticado pelo Exm.º
Vice-Presidente da Câmara.
08. – REVISÃO DE PREÇOS;
Presente a informação n.º 103/2002 de 23 de Setembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo à
revisão de preços, apresentada pela Firma VIBEIRAS – Sociedade Comercial de
Plantas, S.A., da obra ”Sistema de Drenagem, Rega e Arrelvamento do Estádio
Municipal de Tábua”, no valor de 2.006,60 € ( dois mil e seis euros e sessenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo pagamento.

09. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
Presente a informação n.º 104/2002 de 23 de Setembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao
Auto de medição n.º 9 de trabalhos reais executados e substituídos por trabalhos
de contrato, apresentado pela Firma SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias
de Comunicação, S.A. da obra ”Acessos ao Centro de Saúde de Tábua”, no valor
de 660,98 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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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 o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 105/2002 de 23 de Setembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao
Auto de medição n.º 10 de trabalhos normais, apresentado pela Firma SOPOVICO
– Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A. da obra ” Acessos ao
Centro de Saúde de Tábua”, no valor de 7.241,73 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
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 o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 106/2002 de 23 de Setembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao
Auto de medição n.º 11 de trabalhos normais, apresentado pela Firma SOPOVICO
– Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A. da obra “Acessos ao
Centro de Saúde de Tábua”, no valor de 3.062,94 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
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 o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 107/2002 de 23 de Setembro 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 Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, L.da. da

obra

“Sistema de Drenagem de Águas

Residuais do Coito”, no valor de 25.371,48 €, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
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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 o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 108/2002 de 23 de Setembro 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 SOPOVICO –
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A. da

obra

“Acessos ao

Centro de Saúde de Tábua”, no valor de 5.858,38 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
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 o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.

10. – CONCURSOS E CONSULTAS;
-

Rede de Abastecimento de Água do Lugar de Pousadouros.
Presente o projecto de execução da obra em epígrafe, que se dá por

reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face à informação número
110/2002, de 23 de Setembro p.p., do Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, foi deliberado por unanimidade aprovar o referido
projecto bem como autorizar o lançamento do concurso.

-

Rede de Abastecimento de Água do Lugar de Fundo de Vila.
Presente o projecto de execução da obra em epígrafe, que se dá por

reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face à

informação

número 109/2002, de 23 de Setembro p.p., do Director do DOUMA, Eng.º Pedro
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Rodrigues, que se dá por reproduzida, foi deliberado por unanimidade aprovar o
referido projecto bem como autorizar o lançamento do concurso.

11. – 6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002/ORÇAMENTO EM VIGOR A
PARTIR DE 01.05.2002;

Presente a 6.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano financeiro, referente
ao orçamento em vigor desde 1 de Maio p.p., e sobre a qual foram dados os
esclarecimentos solicitados.
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 e ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara de 20 de Setembro p.p..

12. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;
Presente a informação n.º42/RSF/02 de 20 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 a produção de efeitos imediatos,
ratificar os actos que deram origem às facturas constantes daquela informação.

13. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria número 181, de 24 de Setembro
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
Presente à reunião o Senhor Serafim Ferreira Alexandre, residente na Vila
de Tábua, representando a Fundação Sarah Beirão – Costa Carvalho, dando
conhecimento

que o abastecimento de água àquela Instituição já tinha sido

requerido às Águas do Planalto , pelo que solicita a colaboração da Câmara no
sentido de interceder junto daqueles Serviços para acelerar o respectivo processo.
Sobre o assunto o Senhor Vereador José Alberto Pereira, informou que os
Serviços das Águas do Planalto já tinham ido ao local para analisar a situação.
Face às explicações dadas,

o

Senhor

Presidente

da Câmara

comprometeu-se a prestar todo o apoio necessário para resolução da situação.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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