ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 11/2004 DE 09 DE JUNHO
DE 2004

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
Faltaram à presente reunião os Senhores Vereadores, Eduardo
António de Carvalho Pereira e Mário de Almeida Loureiro, por motivos
profissionais, tendo a Câmara deliberado justificar as referidas faltas.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Festa do Corpo de Deus: - O Senhor Presidente iniciou a sua intervenção
referindo-se à realização da tradicional “Festa do Corpo de Deus”, na Vila de
Tábua, no próximo dia 10 de Junho, considerada a maior festa do mundo
católico e nela participando, além dos fiéis, as autoridades administrativas,
eclesiásticas, policiais, irmandades, bombeiros, fanfarra e a banda da música.
Dadas as afinidades históricas deste evento com a própria Câmara
Municipal, tem esta colaborado todos os anos na sua realização, pagando
todas as despesas inerentes à mesma, tais como concessão de pequeno
subsídio às irmandades participantes, oferta de jantar aos bombeiros,
fanfarra, foguetes e filarmónica.
Contrariamente ao verificado nos anos transactos e por força do art.º
99.º, n.ºs 12 e 14 do Capítulo XI da Norma do Controlo Interno que apenas
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permite concessão de subsídios a entidades devidamente legalizadas, este
ano,

a

Câmara

deliberou

por

unanimidade,

oferecer

às

entidades

participantes um jantar no restaurante “O Mercado”, em Tábua e proceder ao
pagamento dos foguetes e à Filarmónica de S. João de Areias.
Relativamente ao pagamento do subsídio do ano de 2003, em atraso,
pela participação das Irmandades de: - Ázere, Covas, Covêlo, Espadanal,
Espariz, Vila do Mato, Mouronho, Pinheiro de Coja, S.João da Boavista,
Sinde, Tábua e Vila Nova de Oliveirinha, foi ainda deliberado, por
unanimidade excepcionar a Norma referida autorizando o pagamento de
125,00€ (cento e vinte e cinco euros), a cada uma, através das Fábricas da
Igreja ou das próprias, para as que não possam cumprir o estipulado na
Norma do Controlo Interno.

Voto de pesar: - No decorrer da reunião, o Executivo teve conhecimento do
falecimento inesperado do Senhor Doutor António Luciano Pacheco de Sousa
Franco, candidato pelo Partido Socialista às Eleições do Parlamento Europeu,
a realizar no próximo dia 13 de Junho, pelo que o Senhor Presidente da
Câmara propôs que fique exarado em acta um voto de pesar pelo falecimento
do mesmo.
Aprovado por unanimidade.

Encontro com Autarcas Socialistas: - O Senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento que no próximo dia 21 de Junho, o Grupo Parlamentar do
Partido Socialista organiza, no Auditório do Edifício Novo da Assembleia da
República, um Encontro subordinado ao tema: “ Os Municípios e a
Educação”, conforme ofício datado de 3 de Junho p.p., que se dá por
reproduzido, pelo que designa a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes
para representar esta Câmara Municipal no referido Encontro.
Aprovado por unanimidade.
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Escola Superior de Educação: - Ainda pelo Senhor Presidente da Câmara
foi dado conhecimento da realização do Encontro sobre “ As Câmaras
Municipais e a Educação Não Formal: Que perspectivas? Que actividades?
Que profissionais? “, conforme ofício datado de 1 de Junho p.p., que se dá
por reproduzido, pelo que designa a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes
para representar esta Câmara Municipal no referido Encontro.
Aprovado por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Não houve intervenções por parte dos Senhores Vereadores.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01.
– APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA PÚBLICA DE 27 DE MAIO DE 2004;
DELIB. N.º 171 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – CANDIDATURA AO P.O.R.C./PROJECTO “SISTEMA DE DRENAGEM
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOS LUGARES DE ST.º AMARO, CADOIÇO E
ESPORÃO “/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 172 - Presente o projecto de candidatura identificado na epígrafe,
que se dá por reproduzido.
Prestados os esclarecimentos necessários, a Câmara deliberou por
unanimidade ratificar o acto de candidatura.
03. – REGIÃO TURISMO DO CENTRO/RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
CONTA DE GERÊNCIA;
DELIB. N.º 173 – Presente o Relatório de Actividades e a Conta de Gerência
de 2003, da Região de Turismo do Centro, documentos que se dão por
reproduzidos.
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar
conhecimento à Assembleia Municipal dos documentos em questão.
04. – TRANSFORMAÇÃO DE VIATURA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA
NOVA DE OLIVEIRINHA;
DELIB. N.º 174 – Presente o ofício n.º 143/04 31 de Maio p.p., da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha,
documento que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição de subsídio
destinado ao apoio na transformação de veículo florestal de combate a
incêndio.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por maioria
com a abstenção da Senhora Vereadora Dr.a Sofia Bernardes, em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, atribuir
àquela associação um subsídio no valor de 15 000 € (quinze mil euros), valor
já previamente cabimentado por determinação do Senhor Presidente da
Câmara.
05. – VISITA Á ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIDÕES;
DELIB. N.º 175 - Presente o fax n.º 126/04, de 31 de Maio, da Escola Básica
Integrada de Midões, solicitando face ao ofício n.º 208/ESCAR/04, de 12
de Maio p.p., da Coordenadora da Equipa do Projecto “ A Escola e a
Assembleia “, documentos que se dão por reproduzidos, comparticipação nas
despesas previstas para a deslocação e alojamento dos elementos
participantes na X Sessão Parlamentar, a realizar no dia 7 de Junho, no
Palácio de S. Bento.
Dada a importância de que se reveste o referido projecto quer para os
alunos e para a E.B.I. de Midões, quer para o concelho de Tábua, a Câmara
deliberou com quatro votos a favor e uma abstenção da Senhora Vereadora
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Dr.ª Sofia Bernardes, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Midões um
subsídio no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros), para os fins
solicitados.
Relativamente à abstenção, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia
Bernardes fez questão de prestar a seguinte declaração de voto:
“ Contrariamente ao que tem vindo a ser a minha filosofia de apoiar sempre e
acima de tudo a educação, e mais, a instrução das crianças portuguesas e de
entre estas, naturalmente, as do concelho de Tábua que pagam muito caro a
interioridade a que estão sujeitas e o que isso significa em falta de
infraestruturas básicas e de apoio curricular, abstenho-me, por pensar que
podia ter ocorrido à Senhora Coordenadora da Equipa do Projecto – Maria
José Silva Santos – solicitar aos Deputados eleitos e pagos pelos cidadãos,
que apoiassem as deslocações das crianças do interior e de concelhos
desfavorecidos, contribuindo com o montante correspondente a um dia de
trabalho na Assembleia da República. Ainda, atendendo a que é visível e
notório que muitos deputados faltam frequentemente, e outros, têm uma
atitude eticamente pouco educativa, estando no hemiciclo a conversar ou a ler
o jornal, questiono-me se as crianças Tabuenses irão ter direito à Sessão que
mereciam”.
06. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 176 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Filomena Maria da Costa Barreira.
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.
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Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Paula Cristina Correia Costa 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.
07. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 177 – Presente o processo de licenciamento n.º 109/04 –
SAD/40/008, que se dá por reproduzido, respeitante à legalização da
construção de um edifício de apoio ao Parque Desportivo Visconde do Vinhal,
sito no lugar de Touriz, da freguesia de Midões, concelho de Tábua, em que é
requerente o Grupo Desportivo Tourizense.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo aos
esclarecimentos prestados pela Senhora Eng.ª Luísa Camacho, foi deliberado
por unanimidade, aprovar a legalização do projecto de arquitectura em
apreço.
08. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 178 – Presente uma lista de processos de obras particulares, de 3
de Junho p.p., submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido
e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
09. – ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TARIFAS;
DELIB. N.º 179 – Presente o ofício n.º 5/04, de 28 de Janeiro p.p. da
Comissão de Melhoramentos de Percelada, anexo ao requerimento n.º 51/04,
documentos que se dão por reproduzidos, solicitando isenção de pagamento
de taxas pela ligação do ramal de saneamento à sede da mesma.
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Face ao requerido e à informação da Senhora Engª Luísa Camacho, a
Câmara deliberou por unanimidade, conceder a redução de 90% no
pagamento de taxas devidas pela ligação do ramal em questão.
10. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADA;
DELIB. N.º 180 – Presente a informação n.º 30/2004, de 7 de Junho p.p., do
Senhor Eng.º José Lima com a concordância da Senhora Eng.ª Luísa
Camacho, que se dá por reproduzida, propondo a prorrogação de prazo
graciosa da empreitada “Melhoria das Acessibilidades ao IP3 (E.M.502 e
E.M.502-1) – Variante a Midões”, por mais noventa dias, conforme solicitado
pela firma adjudicatária ASFABEIRA - Sociedade de Asfaltagem e Britagem
das Beiras, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.
11. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 181 - Presente a informação n.º 012/2004, de 3 de Junho p.p. da
Senhora Eng.ª Luísa Camacho, que se dá por reproduzida, relativa ao Auto
de medição n.º 4 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma Cipriano
Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª, da obra ” Empreitada de Construção da
Rede de Drenagem de Aguas Residuais de Várzea de Candosa “, no valor de
20.057,72 € (vinte mil cinquenta e sete euros e setenta 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.

Presente a informação n.º 31/2004, de 7 de Junho p.p. do Senhor Eng.º
José Lima, com a concordância da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de medição n.º 7 de trabalhos contratuais,

7

apresentado pela Firma ASFABEIRA-Sociedade de Asfaltagem e Britagem
das Beiras, Ld.ª, da obra ” Empreitada Melhoria das Acessibilidades ao IP3
(em502 E 502-1) e Variante a Midões “, no valor de 41.089,21 € (quarenta e
um mil oitenta e nove euros e vinte e um 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 32/2004, de 7 de Junho p.p. do Senhor Eng.º
José Lima, com a concordância da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de medição n.º 6 de trabalhos contratuais,
apresentado pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da obra ”
Empreitada Construção da Rede de Abastecimento de Água do lugar de
Póvoa de Midões “, no valor de 1.579,14 € (mil quinhentos e setenta e nove
euros e catorze 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 33/2004, de 7 de Junho p.p. do Senhor Eng.º
José Lima, com a concordância da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de medição n.º 12 de trabalhos contratuais,
apresentado pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da obra ”
Sistema de Drenagem de Aguas Residuais do lugar de Póvoa de Midões “, no
valor de 16.994,31 € (dezasseis mil novecentos e noventa e quatro euros e
trinta e um e 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.
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12. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 182 - Presente a informação n.º 9/SETL/04 de 04 de Junho 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.
13. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 183 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 109, de 08 de
Junho 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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