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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 8/97 DE 30 DE ABRIL DE
1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto
A presente reunião decorreu nos dias 30 de Abril e 02 de Maio de 1997.

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
- Américo Simão Pereira - Quinta da Raposeira - Covelo
Colocou o problema do abastecimento de água ao local.
Referiu ainda que é proprietário de um rebanho de ovelhas envolvido num acidente
com um autocarro da RBL. Mais disse que a empresa lhe comunicou que o autocarro
estava à sua responsabilidade pelo facto de não poder circular devido ao acidente.
O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que se oficiasse a RBL no sentido de
lamentar o que se passou com um proprietário rural que ainda conserva um rebanho
em condições artesanais.
Aprovado por maioria com um voto contra do senhor Vereador Eduardo Pereira
por considerar que este assunto não tem já qualquer possibilidade de ser resolvido a
favor do munícipe.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre sugeriu que se colocassem placas de
passagem de animais pela via pública naquele local.
Aprovado por unanimidade.
- Comissão de Protecção da Zona Envolvente dos Moinhos de Sevilha
Na pessoa do Senhor Luís Filipe questionou o Senhor Presidente da Câmara
sobre o assunto do Miradouro do Rio Cavalos e se já obteve informação do Ministério
Público àcerca da situação ocorrida com funcionários da Câmara quando retiraram o
varão ali existente.
O Senhor Presidente referiu que a Câmara cumpriu com as deliberações
tomadas pelo Executivo e pela Assembleia Municipal, tendo também comunicado o
incidente ocorrido ao Ministério Público. Mais disse que perante a arrogância e
persistência do representante da dita Comissão, que participassem dele ao Ministério
Público e à IGAT, nada mais tendo sobre o assunto a dizer.
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Os Senhores Vereadores Eduardo Pereira e Serafim Alexandre referiram não
concordar com as palavras do Senhor Presidente e que a Câmara já tomou uma
posição sobre o assunto, estando este a ser correctamente tratado.

- Fernando Carlos Alves Lamego - Administrador da Firma Fontartécnica, Construções
e Urbanismo, Ldª.
Referiu que embora não tendo queixa da Câmara, sugere que os prazos legais
na apreciação dos projectos de arquitectura apresentados no âmbito do loteamento
em apreciação nos serviços técnicos da Câmara Municipal, sejam cumpridos.
Por solicitação do Senhor Presidente, o Senhor Vereador Eng.º. Abano e o
Senhor Chefe de Divisão do DOUMA, prestaram esclarecimentos, tendo este
procedido à leitura de um ofício com o nº.2707 de 24 de Abril p.p. da Direcção
Regional do Ambiente e Recursos Naturais do Centro, que coloca reservas àcerca do
tratamento de efluentes, bem como o não licenciamento de utilização do domínio
hídrico para a descarga de efluentes.

AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
- Rallye Verde Pino
O Senhor Presidente informou que na sequência da deliberação camarária de
11 de Abril p.p., foram oferecidas 50 lembranças aos participantes do Rallye Verde
Pino que importam em Esc.32.300$00 (trinta e dois mil e trezentos escudos),
constituídas por miniaturas em cobre com gravação e um prato com gravação. Para o
efeito apresentou uma factura com o nº.2765 da Firma Carlos Faria da Cunha &
Filhos, Ldª. naquele valor, documento que se dá por reproduzido.
Aprovado por unanimidade.
Mais disse que com este evento o Hotel de Tábua ficará completamente
lotado.
- Rede de Esgotos da Vila do Mato
O Senhor Presidente informou que no projecto da obra em epígrafe elaborado
pelo GAT de Arganil, não foi contemplada uma rua e seis habitações em Vila do Mato
propondo que fosse aprovada a realização de trabalhos a mais para contemplar
aqueles locais, por informação dos Serviços Técnicos.
Aprovado por unanimidade.

Ainda neste âmbito apresentou uma carta do Senhor António Coelho Pereira
de 19 de Abril p.p., documento que se dá por reproduzido, informando que a Câmara
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respondeu no sentido de aceitar as condições ali propostas decorrentes da cedência
de terreno propriedade daquele Senhor, para atravessamento de um colector.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto praticado pelo Senhor
Presidente.

- A.M.R.P.B. - Obtenção de Fundos
Presente o ofício nº.222, de 28 de Abril p.p. da Associação de Municípios da
Região do Planalto Beirão, documento que se dá por reproduzido, solicitando a
transferência de Esc:902.000$00 (novecentos e dois mil escudos) para obtenção de
fundos para fazer face às despesas de funcionamento, conforme deliberado na última
Assembleia Intermunicipal da Associação, para o ano de 1997, correspondente a
1,5% do valor do FEF desta Autarquia.
Aprovado por unanimidade.
- Junta de Freguesia de Póvoa de Midões
Presente o ofício nº.42/97, de 17 de Abril p.p. que se dá por reproduzido,
solicitando a cedência de mil telhas para a substituição do telhado da sede da Junta.
Aprovado por unanimidade.
- Escola Secundária de Tábua - Pedido de subsídio
Presente o ofício nº.1000, de 29 de Abril p.p. que se dá por reproduzido,
solicitando um subsídio para apoio alimentar a cerca de 40 alunos com necessidades
sócio-económicas prementes.
Aprovado por unanimidade atribuir um subsídio de Esc:50.000$00 (cinquenta
mil escudos).
- Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
Presente um fax de 29 de Abril p.p., que anexa um ofício com a referência
677/AC, de 28 de Abril p.p., documentos que se dão por reproduzidos, da entidade
referida na epígrafe informando que o Adjunto do Senhor Presidente da Câmara,
Eng.º Júlio Eduardo Pinto Marques, irá participar no II Encontro França - Portugal
integrado na Selecção Nacional, a decorrer no período de 07 a 12 de Maio p.f. em
França.
A Câmara tomou conhecimento.
- Entrega de Mobiliário
Presente o ofício nº.4159, de 17 de Março p.p. da Direcção Geral dos Serviços
Judiciários, autorizando a afectação a abater ao cadastro existente no Tribunal
Judicial da Comarca de Tábua, à Câmara Municipal de Tábua.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça

4

O Senhor Vereador Dr. Rui Graça, congratulou-se com a primeira semana
cultural Interescolas - unidos pela educação, que decorreu em Tábua, tendo tido um
óptimo acolhimento a todos os que nos visitaram, apresentando os parabéns a todos
os que intervieram na organização deste evento.

Intervenção do Senhor Vereador Senhor Serafim Martins
O Senhor Vereador Sr. Serafim Martins propôs um voto de louvor à professora
D. Teresa Santos Costa, da Extensão Educativa que foi a grande impulsionadora da
realização desta semana cultural, bem como à sua equipa como foi sugerido pelo
Senhor Vereador Eng.º. Pedro Albano.
Aprovado por unanimidade.
- Transportes Escolares - Setembro/Outubro 1996
O Senhor Vereador apresentou um ofício com a referência 2342/420-130, de
11 de Outubro de 1996 e documentação adicional, que se dão por reproduzidos, da
Câmara Municipal de Arganil, remetendo uma listagem com os encargos desta
Câmara Municipal correspondente aos transportes escolares com os alunos deste
concelho no ano lectivo de 96/97, que importou num total de Esc:74.060$00 (setenta e
quatro mil e sessenta escudos), no mês de Setembro, Esc:77.280$00 (setenta e sete
mil duzentos e oitenta escudos), no mês de Outubro.
Aprovado por unanimidade proceder ao seu pagamento.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 7/97, de 97/04/11.
Depois de analisada e efectuadas as alterações julgadas necessárias foi a acta
em referência aprovada por unanimidade.

2. Informação do Senhor Presidente

- COMECA;
O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio de Esc:1.000.000$00
(um milhão de escudos) à Comissão de Melhoramentos da Carapinha, para apoio ao
desenvolvimento sócio-cultural da freguesia.

Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Rui
Graça que apresentou a seguinte declaração de voto:
“Abstenho-me por não ser claro para mim que a relação custo/benefício
e os índices de utilização do imóvel justifiquem o subsídio”.

- 1ª Semana Cultural Interescolas - Unidos pela Educação;
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O Senhor Presidente salientou a qualidade do evento, bem como a presença
do Exmº. Senhor Governador Civil do Distrito de Coimbra que aqui se deslocou
prometendo outras iniciativas do género.
Presente uma informação de 24 de Abril p.p. da Dr.ª. Ana Paula Neves, da
DAESC, que anexa outra documentação complementar, que se dão por reproduzidos,
propondo a atribuição de um subsídio de Esc:1.000.000$00 (um milhão de escudos).
Aprovado por unanimidade a atribuição do subsídio à Associação de Pais e
Encarregados de Educação das Escolas Preparatória e Secundária de Tábua, com a
celebração de um protocolo.

- Viagens de Estudo;
O Senhor Presidente apresentou uma informação, de 24 de Abril p.p. da Dr.ª.
Ana Paula Neves da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a atribuição de
três subsídios, respectivamente, de Esc:500.000$00 (quinhentos mil escudos) para
uma viagem à Holanda; Esc:100.000$00 (cem mil escudos) a Palma de Maiorca e
Esc:100.000$00 (cem mil escudos) a Mérida que obtiveram a seguinte deliberação:

A viagem à Holanda foi aprovada por unanimidade.
A viagem a Mérida foi aprovada por maioria com dois votos contra dos
Senhores Vereadores Dr. Rui Graça e Eduardo Pereira e duas abstenções dos
Senhores Vereadores Serafim Alexandre e Engº. Pedro Albano.
A viagem a Palma de Maiorca foi aprovada por maioria com dois votos
contra dos Senhores Vereadores Dr. Rui Graça e Eduardo Pereira e duas abstenções
dos Senhores Vereadores Serafim Alexandre e Engº. Pedro Albano.

- Medalha do Concelho - Zé Penicheiro.
Presente uma carta do pintor Zé Penicheiro, que se dá por reproduzida.
O Senhor Presidente propôs uma deslocação à Figueira da Foz ao atellier do
artista acompanhado pelo Senhor Vereador Dr. Rui Graça a fim de em conjunto
estudarem a forma da realização de cem serigrafias do quadro do pintor exposto no
Salão Nobre e medalhas do Concelho com o mesmo motivo.
A Câmara deliberou por unanimidade conceder poderes ao Senhor Presidente
para proceder à negociação dos custos destes trabalhos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 80 de 29 de Abril p.p., documento
que se dá por reproduzido.
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A Câmara tomou conhecimento.

2. Diverso Expediente
- Prova Desportiva de Cicloturismo - VII Raid Nacional
Presente o ofício nº.1162, de 02 de Abril p.p. do Governo Civil do Distrito de
Santarém, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara após a análise ao traçado da prova, deliberou por unanimidade em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, informar o
Governo Civil de que nada há a obstar à passagem da referida prova por Tábua.

- Instalação de uma sala de jogos
Presente um requerimento de 07 de Abril p.p. do Senhor Rui Manuel Lopes
Pais Ferraz, documento que se dá por reproduzido, requerendo a emissão de
viabilidade para a instalação de uma sala de jogos lícitos na Rua Comandante
Cândido Serra.
A Câmara após análise do requerimento e planta anexa, deliberou por
unanimidade remeter cópia dos documentos aos Conselhos Directivos das Escolas
Preparatória e Secundária de Tábua e à Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos das Escolas Preparatória e Secundária para se pronunciarem
sobre o assunto.

3. Concursos e Consultas
3.1. Autorizações de abertura
- Informação n.º 36/97 do Chefe de Divisão do DOUMA - Abertura de Concurso
para tratamento com microaglomerado betuminoso a frio - Rubrica: “Outras
Urbanizações e Arruamentos na Vila de Tábua”.
Presente a informação n.º 36/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa à necessidade de se realizarem revestimentos superficiais
em diversos arruamentos da Vila de Tábua.
A Câmara deliberou por maioria, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, com quatro abstenções do Senhores Vereadores Dr.
Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim Alexandre autorizar a
abertura de concurso limitado sem apresentação de candidaturas para a realização
dos referidos revestimentos superficiais, com carácter de urgência, atendendo às
últimas chuvas torrenciais.

Igualmente deliberado por maioria e em minuta, com quatro abstenções dos
Senhores Vereadores Dr. Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim
Alexandre, que para os efeitos da audiência escrita dos interessados, nos termos dos
Artigos 100º e 101º do Decreto - Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro - Código do
Procedimento Administrativo é competente por delegação a Comissão de Análise,
sendo composta pelos mesmos membros da Comissão de Abertura das Propostas.
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- Informação n.º 37/97 do Chefe de Divisão do DOUMA - Abertura de Concurso
para tratamento com microaglomerado betuminoso a frio - Rubrica: “Outras
Urbanizações e Arruamentos nas Freguesias”.
Presente a informação n.º 37/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa à necessidade de se realizarem revestimentos superficiais
em diversos arruamentos nas Freguesias do Concelho.
A Câmara deliberou por maioria, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, com quatro abstenções do Senhores Vereadores Dr.
Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim Alexandre autorizar a
abertura de concurso público para a realização dos referidos revestimentos
superficiais.
Igualmente deliberado por maioria e em minuta, com quatro abstenções do
Senhores Vereadores Dr. Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim
Alexandre, que para os efeitos da audiência escrita dos interessados, nos termos dos
Artigos 100º e 101º do Decreto - Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro - Código do
Procedimento Administrativo é competente por delegação a Comissão de Análise,
sendo composta pelos mesmos membros da Comissão de Abertura das Propostas.
- Informação n.º 41/97 do Chefe de Divisão do DOUMA - Abertura de Concurso
para tratamento com microaglomerado betuminoso a frio - Rubrica:
“Pavimentação, Terraplanagem e Rectificações nas Diversas Freguesias do
Concelho”.
Presente a informação n.º 41/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa à necessidade de se realizarem revestimentos superficiais
em diversos caminhos municipais nas diversas Freguesias do Concelho.
A Câmara deliberou por maioria, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, com quatro abstenções dos Senhores Vereadores
Dr. Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim Alexandre autorizar a
abertura de concurso limitado sem apresentação de candidaturas para a realização
dos referidos revestimentos superficiais.
Igualmente deliberado por maioria e em minuta, com quatro abstenções dos
Senhores Vereadores Dr. Rui Graça, Eng.º Pedro Albano, Eduardo Pereira e Serafim
Alexandre, que para os efeitos da audiência escrita dos interessados, nos termos dos
Artigos 100º e 101º do Decreto - Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro - Código do
Procedimento Administrativo é competente por delegação a Comissão de Análise,
sendo composta pelos mesmos membros da Comissão de Abertura das Propostas.

3.2. Adjudicações
- Consulta n.º 10/97 - “Praça Humberto Delgado - Remodelação” - Pavimentação
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face à informação do Chefe de divisão do DOUMA a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, ratificar o acto de abertura da consulta e proceder à adjudicação na
modalidade de Ajuste Directo da pavimentação referida em epígrafe à Firma
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Sopovico, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. Pelo montante de
962 500$00 novecentos e sessenta e dois mil e quinhentos escudos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1. Diverso Expediente
- Arrombamento de portinhola, ventosa junto ao R-2 das Barras
Presente a informação nº.34/97, do Encarregado de Águas Senhor Fernando
Dias, documento que se dá por reproduzido, informando que no dia 11 do corrente a
firma FERSINA, Ldª., com sede em Aveiro, através do seu pessoal de campo,
procedeu à abertura de torneira no R-2 servindo-se de água sem controle para
amassar cimento.
A Câmara deliberou por unanimidade comunicar o assunto à CENEL e
participar ao Ministério Público.
- Camion Volvo FL-616
Presente a informação nº.40/97, do Chefe de Armazém Senhor Alfredo
Andrade, documento que se dá por reproduzido, sugerindo a adaptação da viatura
com uma caixa aberta basculante para trás e para os lados, e para o efeito a
solicitação de um orçamento à firma Cunha & Ferreira, Ldª. .
Aprovado por unanimidade.

- COCA - Construções de Candosa, Ldª. - Processo nº.142/95
Presente o ofício nº.128/97, de 10 de Abril p.p. do GAT de Arganil, que anexa
um parecer referente ao projecto de alterações ao processo de licenciamento de
obras particulares identificado na epígrafe, documentação que se dá por integralmente
por reproduzida.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar e aprovar o parecer emitido
pelo GAT de Arganil, bem como solicitar parecer ao Consultor Jurídico da Câmara, Dr.
Alfredo Areias.
Presente um requerimento de 28 de Abril p.p. da Firma COCA, Construções de
Candosa, Ldª. , documento que se dá por reproduzido, solicitando emissão de
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certidão de deferimento tácito relativa ao projecto de arquitectura do processo de
licenciamento nº.142/95.
A Câmara deliberou por unanimidade, solicitar parecer sobre a matéria ao
Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Alfredo Areias.
Presente o ofício nº.124/97, de 10 de Abril p.p., do GAT de Arganil, que anexa
um parecer referente ao processo nº.84/97, documentação que se dá por reproduzida.
Presente ainda, um requerimento da Firma COCA, Construções de Candosa,
Ldª., de 28 de Abril p.p., documento que se dá por reproduzido, requerendo o
deferimento tácito, relativamente ao processo nº.84/97, referente à construção de
telheiro com cobertura em chapa lacada em vermelho.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, concordar com o parecer do GAT de Arganil, e o
dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, bem como com o parecer sobre a
matéria do Consultor Jurídico da Câmara de 30 de Abril p.p., e por unanimidade em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, solicitar ao
referido Consultor Jurídico, Dr. Alfredo Areias, parecer sobre o pedido de deferimento
tácito apresentado pela requerente.
- Revisão de Preços da Obra “Beneficiação e Rectificação do traçado da E.N.
337 Lanço Tábua - Midões - Limite do Concelho com Oliveira do Hospital”
Presente a informação nº.116/96, de 21 de Novembro de 1996, do Senhor
Chefe de Divisão do DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, documento que se dá por
reproduzido, respeitante à revisão de preços da obra em referência, com o nº.1
(definitiva parcial) no montante de Esc:6.148.782$00 (seis milhões, cento e quarenta e
oito mil, setecentos e oitenta e dois escudos) e nº.2 (provisória parcial) no montante
de Esc:6.737.409$00 (seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove
escudos) da Firma SOPOVICO, Ldª., cuja documentação vem anexa àquela
informação e se dá por igualmente reproduzida.
Face ao parecer do Senhor Chefe de Divisão do DOUMA, a Câmara deliberou
por unanimidade aprovar as referidas revisões de preços nos termos legais e proceder
ao respectivo pagamento.

2. Ajustes Directos
- Rede de Esgotos em Percelada - Proposta para elaboração de Projecto de
Execução
Presente a informação nº.35/97, de 29 de Abril p.p. do Senhor Chefe de
Divisão do DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, que acompanha a proposta referida na
epígrafe apresentada pela Engª. Fernanda Adelaide dos Santos da Silva,
documentação que se dá por reproduzida, no valor de Esc:450.000$00 (quatrocentos
e cinquenta mil escudos).
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o valor da proposta e
proceder a Ajuste Directo para o efeito.
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2. Autos de Medição
- Informação n.º 38/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Construção da Rede de
Esgotos de Vila do Mato”
Presente a informação n.º 38/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 2 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que
importa no valor de 3 575 880$00 (três milhões quinhentos e setenta e cinco mil
oitocentos e oitenta escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 39/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Reparação da Escola
Primária de Tábua”
Presente a informação n.º 39/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 2 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. e que importa no valor de
1 913 415$00 (um milhão novecentos e treze mil quatrocentos e quinze escudos), IVA
incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

3. Lista anexa de processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Eduardo
Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a

