ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23/2002 DE 9 DE OUTUBRO DE 2002

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Faltaram à presente reunião, por motivos de ordem pessoal, os Senhores
Vereadores, Dr.ª Sofia Nunes Bernardes, Dr. Jorge Veigas e Mário de Almeida
Loureiro, tendo a Câmara deliberado justificar as referidas faltas.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:

- Protecção da Floresta Contra Incêndios( Reg. CEE 2158/92):
O Senhor Presidente

da Câmara informou que para se concluir a

candidatura em referência, havia necessidade de se adquirir uma viatura ligeira de
caixa aberta.
Prestados os devidos esclarecimentos pelo Chefe de Divisão, Dr. António
Vaz, a Câmara deliberou por unanimidade consultar empresas que forneçam o tipo
de viatura pretendida.

- Reunião no Governo Civil do Distrito de Coimbra:
Na sequência de uma reunião havida no Governo Civil de Coimbra com a
Comissão de Pais da Escola Primária de Póvoa de Midões, o Senhor Presidente da
Câmara deu conhecimento do encerramento definitivo da referida escola.
A Câmara tomou conhecimento.
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- Visita à Escola Integrada de Midões:
Ainda relacionado com escolas, o Senhor Presidente da Câmara aproveitou
para informar que aquando da visita do Senhor Ministro da Educação à Escola
Integrada de Midões, foram oferecidas salvas em cobre, vinho Pedra da Sé e um
almoço às individualidades presentes, no restaurante Midobar.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, autorizar o
pagamento das lembranças oferecidas bem como do almoço.

-

Associação Académica de Coimbra:
O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer o teor do fax da

Associação em referência, confirmando a realização do jogo Académica de
Coimbra – Beira Mar, no próximo dia 20 de Outubro, pelas 15 horas, no Estádio
Municipal.
A Câmara tomou conhecimento.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:

- Feira de S. Martinho:
Interveio o Senhor Vereador, José Alberto Pereira propondo que a Feira
Anual de S. Martinho , do dia 11 de Novembro, seja antecipada para o dia 10
(Domingo), pretendendo-se com esta medida que a referida Feira tenha uma maior
afluência e um maior brilhantismo uma vez que, deste modo, não coincidirá com
feiras dos concelhos vizinhos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por maioria
concordar com a proposta apresentada, bem como dar conhecimento da referida
alteração aos feirantes e população em geral, através de editais a divulgar pela
comunicação social e a afixar nos locais públicos do costume.

- Antena da Rádio existente no recreio da escola 1.º CEB de Tábua:
Aquele Senhor Vereador, ainda, no seguimento da sua intervenção deu
conhecimento do teor do ofício n.º 3/2002/2003, de 6 de Setembro p.p., da
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Directora da Escola Básica 1 de Tábua, que se dá por reproduzido, respeitante à
antena de rádio instalada no recreio daquela escola.
Dado o estado de degradação em que se encontra a estrutura e
gradeamento da antena em questão, a Câmara deliberou por unanimidade tomar
as devidas providências.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira:
Presente uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador, Eduardo
Pereira, de 10 de Setembro p.p., documento que se dá por reproduzido,
relacionada com a cobrança do Imposto Municipal de Sisa.
Considerando o teor da proposta, a Câmara deliberou por unanimidade,
solicitar à Repartição de Finanças do Concelho de Tábua que informe
mensalmente esta Câmara Municipal dos casos de compras de prédios rústicos
quando o valor declarado por metro quadrado for inferior a 0,50€ ( terrenos de
cultura) e 0,25€ (terrenos de pinhal), a fim de poder exercer o direito de preferência
sobre os mesmos.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25 DE SETEMBRO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
02. – CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA;
Presente uma informação de 18 de Setembro p.p., da Repartição de
Serviços Financeiros, do Departamento Administrativo e Financeiro, que se dá por
reproduzida, informando que a taxa de contribuição autárquica a aplicar no ano de
2002 aos Prédio Urbanos vai de 0.7% a 1.3%.
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Sobre o assunto e no seguimento do já referido na reunião anterior na qual
os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Jorge Veigas, Mário de
Almeida Loureiro e Eduardo Pereira, se manifestaram contra qualquer aumento da
contribuição autárquica em virtude do concelho não oferecer condições
económicas que permitam às famílias suportar aumento de impostos e a receita da
contribuição em questão ser diminuta. Porém o Senhor Presidente falou,
novamente, da necessidade de aumentar as receitas correntes face à actual
conjuntura de aperto financeiro dos Municípios.
Após intervenção dos Senhores Vereadores presentes, a Câmara deliberou
por maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara, Senhores
Vereadores José Alberto Pereira e Serafim Duarte Martins e o voto contra do
Senhor Vereador Eduardo Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, propor à Assembleia Municipal a fixação da taxa de
1.2 % a aplicar aos prédios urbanos, para o ano 2002.
03. – PARQUE INDUSTRIAL/AQUISIÇÃO DE TERRENOS;
Presente a informação n.º 020/2002, de 03 de Outubro p.p., da Dr.a
Alexandra Bento, documento que se dá por reproduzido, devidamente visada pela
comissão de avaliação de terrenos, relativa à aquisição de terreno rústico na zona
do Parque Industrial, propriedade de Maria Idalina Marques Castanheira, artigo
matricial n.º 9050, com a área de 800 m2, pelo valor de 3 200 € (três mil e
duzentos euros).
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a informação, autorizar a
respectiva aquisição, conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para
outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda em representação do
município, bem como submeter a presente deliberação à aprovação ou ratificação
da Assembleia Municipal.
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Presente a informação n.º 021/2002, de 03 de Outubro p.p., da Dr.a
Alexandra Bento, documento que se dá por reproduzido, devidamente visada pela
comissão de avaliação de terrenos, relativa à aquisição de terreno rústico na zona
do Parque Industrial, propriedade de Maria da Conceição Pereira da Cruz Nunes e
marido António José Simões Nunes, artigo matricial n.º 4153, com a área de 1185
m2, pelo valor de 5 925 € (cinco mil novecentos e vinte e cinco euros).
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a informação, autorizar a
respectiva aquisição, conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para
outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda em representação do
município, bem como submeter a presente deliberação à aprovação ou ratificação
da Assembleia Municipal.
04. – PIC LEADER/ADIBER/EMISSÃO DE PARECER;
Presente o ofício n.º LEA.051/2002, de 23 de Setembro p.p., da ADIBER –
Associação de Desenvolvimento de Góis e da Beira Serra, que anexa um conjunto
de documentos, bem como parecer da Câmara Municipal de Tábua, documentos
que se dão por reproduzidos, solicitando parecer indicativo sobre a candidatura ao
Programa LEADER + do projecto “AFT” promovido pele Associação dos Produtores
Florestais de Tábua, nomeadamente quanto ao interesse e adequação aos
objectivos e condicionantes do Plano Director Municipal de Tábua, bem como
quanto ao seu contributo para o desenvolvimento integrado e sustentável do
Município de Tábua e da própria Região da Beira Serra.
Analisados os documentos, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, com a abstenção
do Senhor Presidente da Câmara, emitir parecer favorável nos termos
apresentados.
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05. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
TÁBUA/CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES/PROTOCOLO;
Presente o ofício n.º 292/02, de 02 de Outubro p.p. da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, e o respectivo Protocolo,
documentos que se dão por reproduzidos, relativo à renovação da autorização de
cedência das instalações sitas no Terminal Rodoviário de Tábua, ao abrigo do
parágrafo único da cláusula 2.ª do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e
aquela Associação.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, renovar por mais um ano com efeitos a
18 de Outubro p.f. a cedência das instalações sitas no Terminal Rodoviário de
Tábua, bem como aprovar o protocolo a celebrar com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Tábua.
Mais foi deliberado por unanimidade, submeter a presente deliberação à
apreciação e aprovação ou ratificação da Assembleia Municipal.
06. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;
Presente a informação n.º 61/2002, de 23 de Setembro p.p., da Dr.ª Paula
Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, relativa à atribuição de
subsídios às Juntas de Freguesia do Concelho, mediante celebração de protocolos,
destinados à aquisição de lenha para as escolas e jardins de infância.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às
Juntas de Freguesia do Concelho um subsídio de acordo com os valores
constantes na referida informação.

Presente a informação n.º 62/2002, de 23 de Setembro p.p., da Dr.ª Paula
Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, propondo a atribuição
de subsídios às Juntas de Freguesia do Concelho, mediante celebração de
protocolos, destinados a despesas com expediente e limpeza nas escolas, no valor
de 150,00 €, por sala.
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Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às
Juntas de Freguesia do Concelho um subsídio de acordo com os valores
constantes na referida informação.

Presente a informação n.º 63/2002, de 23 de Setembro p.p., da Dr.ª Paula
Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, propondo à semelhança
dos anos anteriores, a concessão de subsídios mediante celebração de protocolos
com

as

Juntas

de

Freguesia

do

Concelho, com efeitos a partir de 1 de

Setembro até 31 de Julho de 2003, destinados a despesas com cantinas/
refeitórios e transporte das crianças.
Face ao teor da mesma a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar os
referidos protocolos nos termos propostos bem como transferir para as Juntas de
Freguesia os valores constantes na referida informação.

Presente a informação n.º 64/2002, de 23 de Setembro p.p., da Dr.ª Paula
Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, dando conhecimento do
levantamento das necessidades básicas efectuado às escolas do 1.º CEB e Jardins
de Infância das freguesias de Candosa, Midões, Meda de Mouros, Pinheiro de
Coja, Póvoa de Midões e Tábua e propondo a concessão de subsídios ,mediante
celebração de protocolos, com as referidas Juntas de Freguesia, com efeitos a
partir de 1 de Setembro até 31 de Julho de 2003, para apoio a actividades de
educação e cultura.
Face ao teor daquela informação e prestados os devidos esclarecimentos, a
Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar os referidos protocolos bem como
transferir para as Juntas de Freguesia em questão os valores constantes na
referida informação.
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07. – FACTORING/PAVICOIMBRA CONSTRUÇÕES, LDª;
Presente um conjunto de documentos de 25 de Julho p.p., que se dão por
reproduzidos, da firma PAVICOIMBRA - CONSTRUÇÕES, L.da, relativos à
cedência de créditos por parte daquela empresa à firma BCPFACTORING, S.A..
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, nada ter a obstar àquela cedência de créditos.
08. – TURISTÁBUA, GESTÃO HOTELEIRA, LD.ª;
Presente o fax, de 4 de Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido,
da empresa Turistábua Gestão Hoteleira, Ld.ª, com sede nesta Vila de Tábua,
solicitando, para efeitos de poder aceder aos incentivos a que respeita o Dec.Lei
n.º 171/99, de 18/9 e Portaria n.º 1467/2001, de 31/12 (Regime para Isenções para
a Interioridade), declaração

em como a referida empresa nada deve a esta

Câmara Municipal.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por unanimidade,
emitir-se a declaração solicitada para os fins pretendidos.
09. – MERCADO MUNICIPAL/TRANSFERÊNCIA DO TALHO N.º 2;
Presente um requerimento de Arlete Costa Pais Fonseca, documento que se
dá por reproduzido, concessionária do talho n.º 2 do Mercado Municipal, solicitando
o averbamento do mesmo em nome de António Manuel Pais Fonseca.
Feitos os necessários esclarecimentos, não existindo qualquer impedimento
e considerando o teor do artigo 14.º do Regulamento do Mercado Municipal de
Tábua, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, autorizar a transmissão da concessão
pretendida.
10. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por reproduzido,
celebrado com Maria de Lurdes da Silva Costa Ferreira.
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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 com Maria Alice Rosas dos Santos Batista.
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 com Cristina Isabel Correia Ferreira.
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 com Maria da Luz Martins Gomes Abreu.
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 com Maria Teresa Duarte Abreu.
O Senhor Vereador José Alberto prestou os necessários esclarecimentos.
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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 com Irolanda Tavares Carvalho Domingues.
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 com Sandra Margarida Oliveira Semedo.
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 com Célia Julieta Bandeira Simões.
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 com Dina Maria Marques Dias Loureiro.
O Senhor Vereador José Alberto prestou os necessários esclarecimentos.
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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 com Maria Teresa Godinho Amaral Brito.
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 com Margarida Isabel Figueiredo Antunes Pereira.
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.
11. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
Presente uma missiva de Isaura Conceição Santos, que anexa um atestado
da Junta de Freguesia de Covas, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para o seu educando Maria Lídia Santos Monteiro, 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 Lídia Santos Monteiro.

Presente uma missiva de António Manuel Lopes Ramos, que anexa um
atestado da Junta de Freguesia de Ázere, solicitando isenção de pagamento de
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transporte escolar para o seu educando Susana Patrícia Correia Ramos,
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 Susana Patrícia Correia Ramos.
12. – SUSPENSÃO DE TRABALHOS;
Presente a informação n.º 112/2002 de 7 de Outubro p.p. do Senhor Eng.º
Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, relativo à proposta de suspensão de trabalhos apresentado pela Firma
SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., na

obra

”Acessos ao Centro de Saúde de Tábua”.
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 suspensão de trabalhos pelo período de 60 dias.
13. – TRABALHOS A MAIS;
Presente a informação n.º 111/2002 de 7 de Outubro p.p. do Senhor Eng.º
Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, relativo à proposta de trabalhos a mais apresentado pela Firma
SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., na
”Acessos ao Centro de Saúde de Tábua”,

no

valor

obra

de 10.997,14 €, 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 a referida proposta de trabalhos a mais.
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14. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
Presente a lista de processos de obras particulares, de 26 de Setembro p.p.,
submetida a despacho, documentos que se dão por reproduzidos e distribuída por
todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
15. – CONCURSOS E CONSULTAS;
- Consulta Prévia n.º 07-S/2002 – “Levantamento topográfico, piquetagem e
elaboração de planta parcelar da E.N. 230 – 6 – Vila Nova de Oliveirinha Candosa “;
Presente o processo da consulta prévia identificado na epígrafe, que se dá
por integralmente reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, a
Câmara deliberou por unanimidade, adjudicar a presente consulta prévia à Firma
Ulvária Projectos – Gabinete de Estudos e Projectos de Construção Civil, Ld.ª, pelo
valor de 7.750,00 € (sete mil e setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
- Consulta Prévia n.º 08-S/2002 – “Aluguer de Equipamento para os trabalhos
de movimentação de terras do Parque Industrial “;
Presente o processo da consulta prévia identificado na epígrafe, que se dá
por integralmente reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, a
Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o acto de adjudicação da presente
consulta prévia à Firma

Midobloco – Blocos de Cimento, Ld.ª, pelo valor de

8.700,00 € (oito mil e setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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16. – 7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002/ORÇAMENTO EM VIGOR A
PARTIR DE 01.05.2002;
Presente a 7.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.
17. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;
Presente a informação n.º44/RSF/02 de 4 de Outubro 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.
18. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria número 191, de 8 de Outubro 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,

O Secretário,
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