ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 06/2004 DE 24 DE MARÇO DE
2004 (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 Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião o Senhor Vereador, Eduardo António de
Carvalho Pereira, por motivos profissionais, tendo a Câmara deliberado
justificar a referida falta.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Feira do Queijo: - Reportando-se à Festa/Feira do Queijo da Serra do dia 12
de Março p.p., o Senhor Presidente da Câmara salientou a maneira como
decorreu o evento que, à semelhança de anos anteriores, se revestiu de
enorme êxito, atingindo todos os fins previstos. A presença do Senhor
Governador Civil de Coimbra e do Senhor presidente da Câmara Municipal de
Nelas, em representação da Região do Vinho do Dão, testemunham a
importância deste evento.
A Câmara tomou conhecimento.
Instalação de unidade fabril: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi
presente um documento datado de 19 de Março p.p. da Empresa Clímax, que
se dá por reproduzido, relativo à pretensão da mesma se instalar neste
concelho.
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Sobre o assunto e na sequência da deliberação tomada na reunião de
Câmara de 10 de Março p.p., o Senhor Presidente da Câmara informou que
estão a ser efectuadas as demárches necessárias para viabilizar a instalação
da referida unidade fabril neste concelho. Pronunciaram-se, igualmente, os
Senhores Vereadores tendo salientado a grande importância que a instalação
da referida unidade fabril trará para o concelho de Tábua, nomeadamente, no
que respeita à criação de postos de trabalho, num total de 150.
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio

a

Senhora

Vereadora,

Dr.ª

Sofia

Bernardes dando

conhecimento que esteve presente numa reunião realizada na Escola
Superior de Educação do Centro (ESEC), em representação do Município de
Tábua, onde foi feita uma apresentação das infraestruturas e departamentos
do mesmo, tendo sido contemplado com três estagiárias da Área da
Educação Social, estágios estes decorrentes de protocolos celebrados entre
a ESEC e o Município de Tábua.
Mais informou que as estagiárias em questão, ficarão duas delas
adstritas à Senhora Professora Dolores, na área de trabalho com adultos em
Meda de Mouros e Mouronho, que irão versar o tema do “25 de Abril”,
aproveitando a pertinência do mesmo e das comemorações dos 30 anos
deste evento, sendo, ainda, esta actividade implementada de acordo com os
cursos de Adultos que estão a ser realizados nas referidas localidades,
ficando a terceira estagiária afecta aos A.T.L., actualmente a funcionar no
Estádio Municipal.
Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas alertando para o facto
dos semáforos ,existentes na Moita da Serra, não funcionarem o que poderá
provocar acidentes.
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No

seguimento

da

sua

intervenção,

salientou,

ainda,

as

comemorações dos 150 anos do Concelho, que em seu entender, deviam
prolongar-se até ao dia 25 de Abril p.f. e ser extensivas às escolas, de forma
a que nesse dia fossem comemorados com mais ênfase os dois eventos
históricos.
Sobre os semáforos, o Senhor Presidente da Câmara informou existir
um pequeno litígio entre a Câmara e o I.E.P. relacionado com a construção de
passeios nas freguesias de Tábua, Candosa e Espariz, que estão por
executar até ao momento. Nesta conformidade e uma vez que na última
Sessão da Assembleia Municipal foi aprovada uma moção sobre o assunto ,
enviada ao Director do I.E.P. e ao Governador Civil do Distrito de Coimbra, a
Câmara não electrifica os semáforos enquanto o I.E.P. não construir os
passeios em falta.
No que se refere aos 150 anos do Concelho, o Senhor Presidente da
Câmara, informou que estão previstas intervenções desportivas a levar a
efeito no Estádio Municipal, nos dias 22, 23 e 24 de Abril, que envolvem as
escolas do Concelho, para além dos Torneios Juvenis de Futebol a realizar
em 3, 10 e 17 de Abril. Haverá, igualmente, uma sessão solene nos Paços do
Município no dia 25 de Abril, com hastear das Bandeiras Nacional e do
Município, Guarda de Honra efectuada pelos Bombeiros Voluntários de Tábua
e de Vila Nova de Oliveirinha e toque do Hino Nacional pela Banda de S.João
de Areias. .
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2004;
DELIB. N.º 77 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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02. – 150 ANOS DO CONCELHO/ENCONTRO DE TUNAS;
DELIB. N.º 78 - Presente a informação n.º 23/2004, de 22 de Março p.p., da
Dr.a Ana Paula Neves da DAESC, que se dá por reproduzida, relativa à
realização no próximo dia 27 de Março, Sábado, pelas 21, 30 horas, de um
Encontro de Tunas no Salão dos Bombeiros Voluntários de Tábua e integrado
no Programa de Comemoração dos 150 Anos do Concelho de Tábua, que
inclui uma intervenção especial da Tuna de Mouronho pela comemoração dos
seus 90 anos de existência.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, apoiar o referido evento com
um lanche volante para cerca de 100 elementos.

03. – QUEIMA DAS FITAS/ATRIBUIÇÃO DE APOIOS;
DELIB. N.º 79 – Presente a informação n.º 21/2004, da Dr.ªPaula Neves , da
DAESC, datada de 22 de Março p.p., que se dá por reproduzida, propondo a
atribuição de ¼ de página de publicidade nas “ plaquetes “ de cinco fitados
deste concelho, dos Cursos de Geologia/Engenharia Geológica, Medicina
Dentária, Arquitectura, Direito e Matemática que integram o Cortejo da
Queima das Fitas/2004.
Face ao teor da referida informação, a Câmara deliberou por
unanimidade, concordar com a referida publicidade no valor de

50,00 €

(cinquenta euros), por Curso.
04. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA
PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DE TÁBUA;
DELIB. N.º 80 – Presente uma missiva de 4 de Março p.p., da Associação de
Pais da Escola Preparatória e Secundária de Tábua, que se dá por
reproduzida, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para o
desenvolvimento de actividades de índole cultural e educativa que no âmbito
dos seus estatutos aquela associação vem desenvolvendo.
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A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, atribuir um subsídio de 750 €
(setecentos e cinquenta euros) à Associação de Pais da Escola Preparatória
e Secundária de Tábua, para apoio ao desenvolvimento das actividades
mencionadas.
05. – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 0972 DE
MIDÕES/VI PASSEIO DA LIBERDADE;
DELIB.N.º 81 – Presente o ofício n.º 8/04, de 8 de Março p.p., do Corpo
Nacional de Escutas-Agrupamento de 0972 de Midões, que se dá por
reproduzido, solicitando autorização para a realização da sexta edição do
Passeio da Liberdade no próximo dia 25 de Abril, num total de 30 quilómetros,
e que envolve a passagem pelas freguesias de Midões, Póvoa de Midões e
Tábua.
Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, autorizar a
realização do referido passeio, salvaguardadas que estejam as necessárias
condições de segurança.
06. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 82 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Filomena Maria Rodrigues Fonseca Amaral.
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, celebrado com Carla
Sofia de Jesus Martins, bem como a informação n.º 11/04, de 17 de Março
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p.p., da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, documentos que se dão por
reproduzidos.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos, informando que este acordo insere-se no âmbito dos
programas ocupacionais para trabalhadores desempregados em situação de
comprovada carência económica, previstos na Portaria n.º 192/96, de 30 de
Maio, pelo período de 5 meses e constando de um subsídio ocupacional de
montante igual ao valor do salário mínimo nacional e contribuições para a
Segurança Social pagas pela Câmara Municipal de Tábua e comparticipadas
a 100% pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, conforme artigos
10.º e 11.º da referida portaria e ofício n.º 544, de 8 de Março p.p., do Centro
de Emprego de Arganil, que se dá por reproduzido. Os subsídios de refeição,
transporte e seguro de acidentes de trabalho são encargos suportado pela
Câmara Municipal.
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.
07. – TRIBUNAL JUDICIAL DE TÁBUA/PROC.º 41/04.9 TBU/AUTOS DE
EXECUÇÃO ORDINÁRIA N.º 45/1999/CERÂMICAS GRAPA, L.DA;
DELIB. N.º 83 – Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária
pública de 20 de Fevereiro p.p., sobre o assunto em referência, o Senhor
Vereador Serafim Martins informou ter-se deslocado ao Tribunal Judicial de
Tábua, acompanhado pelo Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director do
DOUMA, para se inteirarem do processo, tendo sido informados que a venda
dos bens penhorados à Cerâmica Grapa, Ld.ª, se encontravam suspensos.
A Câmara tomou conhecimento.
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08. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
- INFORMAÇÃO PRÉVIA:
DELIB. N.º 84 - Presente o processo de licenciamento de obras

n.º

17/04/SAD/30/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a
empresa Impressão Original – Sociedade de Artes Gráficas, Ld.ª, com sede
na Estrada da Barrosa - Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia, atendendo aos
pareceres dos Senhores: - Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e do
Senhor Eng.º José Lima.
09. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
Por proposta do Senhor Presidente da Câmara foi este ponto retirado
da ordem dos trabalhos.
10. – PROGRAMA SOLARH;
DELIB. N.º 85 - Presente a informação n.º 02/2004, do Eng.º Joel Fonseca,
datada de 3 de Março p.p., com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao auto
de medição n.º 3 de trabalhos normais, apresentado pela firma “CASA
FERREIRA – Construção Civil de Materiais, Ld.ª”, da obra de reconstrução da
casa de habitação de Fernando Castanheira Lourenço, sita em Vale de
Ferreiros – Tábua, ao abrigo do Programa Solarh ( Proc.º 02/02), no valor de
4.111,51 € (quatro mil, cento e onze euros e cinquenta e um cêntimos),
acrescido de I.V.A. 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.
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11. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 86 - Ajuste Directo " Cunho biface
rectangulares-150 Anos do Município ".

para placas

Presente o processo relativo à proposta de orçamento para execução
da cunhagem das placas em referência, que se dá por reproduzida.
Face aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade ratificar o acto praticado pelo mesmo
ao adjudicar, na modalidade de Ajuste Directo, a cunhagem em questão à
empresa Carlos Faria da Cunha & Filhos, Ld.ª, pelo valor 520,00 €
(quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Ajuste Directo - " Placas para oferta – 150 Anos do Município ".
Presente o processo relativo à proposta de orçamento para execução
das placas em referência, que se dá por reproduzida.
Face aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo mesmo
ao adjudicar, na modalidade de Ajuste Directo, a execução das placas em
questão à empresa Carlos Faria da Cunha & Filhos, Ld.ª, pelo valor 2.150,00
€ (dois mil cento e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º 03-B/2004 –
Aquisição de 2.000 toneladas de mistura betuminosa a frio”;
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 ASFABEIRA - Sociedade de
Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ldª, pelo valor de 45.400,00€ ( quarenta e
cinco mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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12. – 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2004/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 87 - Presente a 3.ª Alteração ao Orçamento do ano de 2004,
anexa à informação n.º 11/RSF/04, de 10 de Março p.p., resultante de
solicitações da SCA, DOUMA e SPASG, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.

Presente a 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 11/RSF/04, de 10 de Marçoo p.p., resultante de solicitações
da SCA, DOUMA e SPASG, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p.
13. – 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2004/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 88 - Presente a 4.ª Alteração ao Orçamento do ano de 2004,
anexa à informação n.º 13/RSF/04, de 10 de Março p.p., resultante de
solicitação da SCA, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
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14. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 89 – Presente a informação n.º 5/SETL/04 de 19 de Março p.p.,
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto
de facturas, documentos que se dão por reproduzidos, 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, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
15. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 90 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 56, de 23 de
Março p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
Não houve público que manifestasse intenção de intervir.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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