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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 11/97 DE 13 DE JUNHO DE 1997.
PRESENTES:
Sr. Vereador Eng. Pedro Albano
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto
Por impossibilidade do Senhor Presidente, que se encontrava fora do Concelho
em representação da Câmara Municipal, presidiu à reunião, o Senhor Vereador
substituto do Senhor Presidente, Eng.º Pedro Albano.

AGENDA DOS TRABALHOS

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente Substituto
O Senhor Presidente substituto propôs um voto de melhoras do Senhor
Carvalho Nunes, Secretário do Senhor Presidenta da Câmara, e ao Senhor Delfim
Abrantes Lemos.
Aprovado por unanimidade.
Atendendo ao interesse socio-desportivo desenvolvido pelo Grupo Desportivo
Tabuense, a Câmara deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio de Esc.
100.000$00, (cem mil escudos) como apoio, tendo-se ausentado da sala, não
participando na votação, o Sr. Vereador Serafim Martins.
1. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça alterou para a publicação do Decreto-Lei n.º
123/97, de 22 de Maio e teceu algumas considerações sobre o conteúdo do mesmo.
A Câmara tomou conhecimento.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre
O Senhor Vereador Serafim Alexandre alertou para o facto do Armazém da
firma Cândido Serra estar a alargar uma porta, interrogando os Serviços Técnicos,
sobre se possuía a competente licença.
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O Senhor presidente substituto referiu que os Serviços Técnicos de
Fiscalização da Câmara, irão verificar o assunto, na pessoa do fiscal, Sr. Júlio
Tavares.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins
O Senhor Vereador Serafim Martins propôs o pagamento de
Esc:152.000$00 (cento e cinquenta e dois mil escudos), ao Senhor António Jorge
Oliveira de Candosa, como contrapartida pela frezagem da propriedade envolvente da
fossa, prevista no n.º 4, c), do acordo de transação no processo de execução ordinária
n.º66 – A/85, dado que tal foi realizado a expensas do exequente.
Aprovado por unanimidade.
Intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira
O Senhor Vereador Eduardo Pereira alertou a Câmara para a contínua
descarga de água que se verifica junto à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, em Tábua.
A Câmara tomo conhecimento.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira aproveitou, ainda para apresentar à
Câmara uma proposta de atribuição de um subsídio à Associação da Ribeira, no valor
de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), para ajudar aquela Colectividade na
conclusão da primeira fase da sua Sede.
Uma vez que este assunto não se encontra agendado na ordem de trabalhos
desta reunião, o Senhor Presidente substituto submeteu à apreciação os presentes a
inclusão desta proposta a fim de ser debatida.
A proposta de inclusão foi aceite por maioria com dois votos contra dos
Senhores Vereadores Serafim Martins e José Alberto.
Analisada a proposta, foi a mesma aprovada por maioria, com três abstenções
dos Senhores Vereadores, Dr. Rui Graça, Serafim Martins e José Alberto.
O Senhor Presidente substituto declarou que votou a favor porque estes
subsídios vêm ajudar as Associações do Concelho que devem ser acarinhadas.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira declarou que este subsídio é atribuído na
visita à localidade da ribeira no último Domingo.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça absteve-se por não se encontrar
devidamente esclarecido quanto à finalidade do subsídio.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 10/97, de 97/05/28.
Depois de analisada e efectuadas as alterações julgadas necessárias foi em
referência aprovada por unanimidade.
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2. informação do Senhor Presidente Substituto

- Rendimento Mínimo Garantido;

O Senhor Presidente Substituto informou que foi aprovado o projecto piloto
relativamente a todas as freguesias do Concelho, no âmbito do Ministério da
Solidariedade e Segurança Social, conforme ofício n.º 8897, de 30 de Maio p.p., do
Gabinete do Ministério referido, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
- Rede de Esgotos Domésticos do Coito – Troço de Ligação à Rede Geral de
Esgotos de Midões;
O Senhor Presidente substituto, informou haverem problemas e reclamações
com a fossa da povoação do Coito, tendo a Câmara Municipal solicitado ao Gabinete
de Apoio Técnico de Arganil o estudo do assunto.
O Senhor Presidente substituto deu conhecimento do projecto elaborado pelo
GAT de Arganil, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, bem como a sua
execução por Administração Directa, com a aquisição dos materiais necessários.
- INCITARE, Lda .;
Presente um ofício de 09 de Maio p.p. da Empresa de Consultoria e Gestão de
Recursos Humanos, INCITARE, Lda ., documento que se dá por reproduzido,
informando que pretendem levar a efeito nos próximos dias 28 e 29 de Junho um
evento de Desporto-Aventura, entre os rios Alva e Mondego na zona de Tábua, pelo
que solicitam colaboração da Câmara Municipal através de um apoio na área da
gastronomia típica da região, concretamente duas refeições servidas no Hotel de
Tábua, bem como um apoio no transporte dos concorrentes nos dias das provas.
Por solicitação do Senhor Presidente substituto, o Senhor Vereador Serafim
Martins prestou esclarecimentos, tendo aquele complementado os mesmos.
O Sr. Vereador Dr. Riu Graça entende ser em demasia o solicitado, sugerindo
que a Câmara Municipal promovesse um lanche ou um jantar somente com produtos
regionais.
O Sr. Serafim Alexandre referiu concordar com o Sr. Vereador Dr. Rui Graça e
que seria de toda a conveniência quantificar uma verba para o apoio.
O Sr. Presidente substituto concordou com as observações feitas e propôs a
atribuição de uma verba de Esc: 160.000$00 (cento e sessenta mil escudos) à
empresa referenciada na epígrafe, como apoio.
Aprovado por unanimidade.
-TMN;
Presente um ofício n.º DEO/INF/126/97, de 28 de Maio p.p. da TMN,
documento que se dá por reproduzido, dando conhecimento à Câmara da construção
de infraestruturas que pretendem realizar com a instalação de uma estação localizada
em Outeiro-Barrosa, Tábua.
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Depois de tecidas algumas considerações por todos os Srs. Vereadores, a
Câmara deliberou por unanimidade que o assunto, baixasse, para estudo e parecer,
aos Serviços Técnicos da Câmara Municipal.
-Instituto Nacional
Tábua;

de Emergência Médica

– Bombeiros Voluntários de

Presente o ofício n.º 85/97, de 05 de Março p.p. da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento que se dá por reproduzido,
solicitando à Câmara Municipal um financiamento mensal de 500.000$00 (quinhentos
mil escudos), para suportar os encargos com o pessoal relativo ao projecto de
instalação do INEM, naquele corpo de Bombeiros, projecto esse que abrangerá todo o
concelho de Tábua e acarretará o preenchimento de nove novos postos de trabalho,
com a devida formação na érea de saúde.
Apreciado o pedido, o Senhor Vereador Dr. Rui Graça lamentou o facto de o
ofício Ter chegado tão tarde à apreciação da Câmara, tendo em consideração a data
da entrada. Dado que alguns pontos que estão devidamente esclarecidos, propôs que
fossem pedidos esclarecimentos à Associação acima referenciada e ao INEM, bem
como a justificação dos seis mil contos por ano.
A proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Rui Graça, foi aprovada por
unanimidade.

-

Rogério Xavier Tavares;

Presente uma carta de 13 de Maio p.p. do Sr. Rogério Xavier Tavares e
esposa, residentes na praça Dr. Costa Junior desta Vila, documento que se dá por
reproduzido, informando o seu interesse na compra de uma parcela de terreno situado
nas traseiras da sua casa, pelo que solicitam a informação da possibilidade da
alienação da referida parcela.
O documento encontra-se informado pelos serviços Técnicos onde se verifica
que o espaço pretendido é do domínio público e está destinado a estacionamento.
Analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade, informar os signatários da
inviabilidade, de momento, na alienação da referida parcela de terreno, face ao uso
para que tem sido destinado e ainda porque qualquer utilização para fins diferentes da
actual, poderia acarretar problemas de vária ordem.
- Mário Marques Escaroupa;
Presente uma exposição do Senhor Mário Marques Escaroupa, residente na
Rua Prof. José Oliveira e Costa, desta Vila, datada de 21 de Janeiro último,
documento que se dá por reproduzido, queixando-se que, em resultado da reparação
e rectificação da E.N. 337 Tábua – Midões, foram construídos dois aquedutos e uma
vala que conduzem as águas pluviais para a sua propriedade sita à Bordada,
causando diversos prejuízos, nomeadamente arrastamento de grande quantidade de
terras inundando toda a sua propriedade de pinhal e cultivo, encharcamento do terreno
provocando queda de árvores, aluimento de terras e muro de suporte e inundação de
uma plantação de plátanos. Além destes prejuízos as águas vão-se depositando no
caminho de Babau, danificando-o.
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Sobre o assunto o Sr. Vereador Serafim Martins prestou alguns
esclarecimentos, apontando como solução para o problema a construção de um muro
de suporte de terras.
O Sr. Vereador Serafim Alexandre salientou a sua estranheza pela demora que
esta carta teve até ser apreciada pela Câmara.
Aprovado por unanimidade que se faça a obra proposta de acordo com as
indicações dos Serviços Técnicos.
-

Tábualact;

Presente uma carta de 06 de Fevereiro p.p. da firma acima referenciada,
documento que se dá por reproduzido, solicitando informação acerca do pedido
apresentado em 10 de Dezembro do ano findo, para instalação no Parque Comercial
de Tábua, de uma queijaria artezanal.
Dado tratar-se de um processo de candidatura ao Parque Comercial, o Senhor
Presidente substituto esclareceu, que o pedido agora apreciado deverá ser presente à
Câmara devidamente instruído com as formalidades prescritas no Edital publicitado
em 28 de Maio último, devendo para o efeito ser informada a firma candidata do texto
do Regulamento do Parque Comercial.
Aprovado por unanimidade.

-

Manuel Simões;

Presente uma carta de 06 do corrente, do Sr. Manuel Simões, residente em
Sinde, documento que se dá por reproduzido , solicitando uma indemnização pelos
prejuízos sofridos na sua viatura devido ao grande volume de terra que se encontrava
na faixa de rodagem da estrada da Nogueira – Esparíz, aquando da abertura de valas
para o abastecimento de água, prejuízos esses que ascendem ao montante de Esc:
550.000$00(quinhentos e cinquenta mil escudos).
Deliberado por unanimidade que o assunto baixasse aos Serviços Técnicos
para informação e posteriormente ao Consultor jurídico da Câmara, Dr. Alfredo Areias,
para efeitos de parecer.
- Albertino Tomás Mendes Marques – Lageosa;
Presente uma carta de 24 de Fevereiro p.p., do comerciante acima
referenciado, documento que se dá por reproduzido, solicitando a cedência dos lotes
n.ºs 7 e 8 Parque Comercial de Tábua, para a instalação da sua actividade de
comércio de peças de automóveis.
Dado tratar-se de um processo de candidatura ao Parque Comercial, o Senho
Presidente substituto esclareceu, que o pedido em apreço deverá ser presente à
Câmara devidamente instruído com as formalidades prescritas no Edital publicado em
28 de Maio último, devendo para o efeito ser informado o requerente do texto do
Regulamento do Parque Comercial.
Aprovado por unanimidade.

6

- Mário António Mendes Marques – Lageosa;
Presente uma carta de 24 de Fevereiro p.p., do comerciante acima
referenciado, documento que se dá por reproduzido, solicitando a venda do lote n.º 6
do Parque Comercial de Tábua, para instalação da sua actividade de venda de pneus,
calibragem de rodas e alinhamento de direcções.
Dado tratar-se de um processo de candidatura ao Parque Comercial, o Senhor
Presidente substituto esclareceu, que o pedido em apreço deverá ser presente à
Câmara devidamente instruído com as formalidades prescritas no Edital publicitado
em 28 de maio último, devendo para o efeito ser informado o requerente do texto do
Regulamento do Parque Comercial .
Aprovado por unanimidade.

- PAVICER – Pavimentos Cerâmicos, Lda.;

Presente o ofício n.º 2853/10, de 03 de Dezembro do ano do Instituto de Apoio
às pequenas e Médias Empresas e ao Investimento – Direcção Regional do Centro,
dando conhecimento que à firma em referência, sediada neste concelho, foi atribuído
em 26 de Novembro de 1996 o galardão PME – Prestígio Indústria /1996.
A Câmara tomou conhecimento.

- Concursos Públicos de Pavimentações de Arruamentos nas Diversas
Freguesias do Concelho e Pavimentações de Caminhos Municipais nas Diversas
Freguesias do Concelho;

O Sr. Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, deu a conhecer à
Câmara o processo de abertura de concursos públicos de pavimentações de
arruamentos nas diversas freguesias do concelho e pavimentações de caminhos
municipais nas diversas freguesias do concelho esclarecendo que por falta de tempo
não foi possível instruir o processo com a listagem exaustiva das obras a executar.
Perante este facto, alguns membros da vereação entenderam que o assunto deveria
ser objecto de apreciação noutra reunião.
Deste modo, o Sr. Presidente substituto, propôs que este assunto fosse
retirado da Ordem do Dia para posteriormente ser presente em reunião da Câmara o
que foi aprovado por maioria, tendo os Srs. Vereadores Serafim Martins e José Alberto
votado contra pelo facto de tal implicar atraso na realização das obras.

- Revisão e Alteração do Plano de Actividades;
Presente as propostas de Primeira Revisão e Primeira Alteração do Plano de
Actividades do Município para 1997, documentos que se dão por reproduzidos.
Analisada e apreciada pelos presentes, a proposta de Primeira Alteração ao
Plano e a consequente alteração orçamental n.º 2/97 e depois de esclarecidas as
dúvidas apresentadas pela Vereação, nomeadamente do Sr. Vereador Dr. Rui Graça,
foram as mesmas submetidas a votação, tendo-se verificado o seguinte resultado: três
votos contra, dos Srs. Vereadores Eduardo Pereira, Dr. Rui Graça e Serafim
Alexandre, com as declarações de voto que as transcrevem dos Srs. Vereadores Dr.
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Rui Graça e Serafim Alexandre e declaração de voto do Sr. Vereador Eduardo Pereira
que se arquiva junto à acta e que se dá por reproduzida e três votos a favor.
Declaração de voto do Sr. Vereador Dr. Rui Graça: “Voto contra alteração do
Plano de Actividades, já que as alterações agora propostas não modificam o Plano de
forma a merecer a minha aprovação.”
Declaração de voto do Sr. Vereador Serafim Alexandre: “ 1. Não conhecemos
em pormenor porque nunca nos foi facultado listagem pormenorizada
das
pavimentações a fazer e que têm cobertura com este aumento de verbas;2. Para dar
cobertura contabilística prejudicam-se obras que entendo de primeira necessidade
cativando-lhe verbas que estavam programadas no respectivo Plano (Ex: Biblioteca –
Estádio Municipal que se não era necessário não deveria ser incluído no Plano verba
tão significativa); 3. Salvo num ou noutro caso, que até estou plenamente de acordo,
as alterações têm como fim principal objectivos políticos.”
O Sr. Presidente substituto declarou: “ Perante este resultado uso do Voto de
Qualidade ao abrigo do artigo 80.º do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março”, pelo que
a proposta foi aprovada para produção de efeitos imediatos, em minuta quanto a esta
parte da acta.
O Senhor Presidente substituto declarou ainda que o seu voto a favor se fica a
dever a uma questão de coerência com idênticas manifestações de vontade ocorridas
em actos anteriores.
Analisada e discutida a proposta de Primeira Revisão ao Plano, foi a mesma
submetida a votação, verificando-se o seguinte resultado: quatro votos a favor e dois
votos contra dos Srs. Vereadores Eduardo Pereira e Serafim Alexandre, este
informando que a sua manifestação de vontade estava implícita no ponto 3 da sua
declaração de voto que se encontra acima transcrita, e declaração de voto do Sr.
Vereador Eduardo Pereira, já acima mencionada e que se arquiva junto à acta e que
se dá por reproduzida.
Assim, a proposta foi aprovada por maioria para produção de efeitos imediatos,
em minuta quanto a esta parte da acta.
O Sr. Presidente substituto, declarou que o seu voto a favor fica dever-se a
uma questão de coerência por se tratar da inclusão de mais uma obra para o
concelho.
O Sr. Vereador Serafim Martins salientou não entender a atitude dos Srs.
Vereadores votarem contra a inclusão de uma obra nova no Plano de Actividades.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1. Resumo Diário de Tesouraria

Presente o resumo diário de tesouraria n.º 109 de 12 de junho p.p., documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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2. Ratificação de facturas

Presente a informação n.º 33/97, de 12 de Junho p.p. da Repartição de
Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto em
referência .
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça
por não ter sido presente o cadastro das viaturas, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos.
Presente a informação n.º 32/97, de 12 de Junho p.p., da Repartição de
Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa a importâncias
pagas com instalações telefónicas e telemóveis.
A Câmara tomou conhecimento.

3.Diverso Expediente
- Alteração Orçamental
Presente a informação n.º 32/97, de 12 de Junho p.p. da Repartição de
Serviços Financeiros, que anexa a alteração orçamental n.º 1/97, documentos que se
dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação foi a mesma aprovada por unanimidade em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
- Escola Secundária de Tábua – Subsídio para apoio alimentar
Na sequência da deliberação tomada em reunião de 30 de Abril p.p., foi,
novamente, presente à Câmara o processo de atribuição do subsídio em epígrafe, a
fim deste Órgão deliberar que o mesmo produza efeitos ao início do ano lectivo, ou
seja, o mês de Setembro.
Após as explicações dadas sobre o assunto, a Câmara deliberou, por
unanimidade, que o processamento do subsídio para apoio alimentar a alunos
carênciados, no montante de Esc:50.000$00(cinquenta mil escudos) mensais, se
reporte a Setembro de 1996.
- Médicos do
deslocações

Hospital

Psiquiátrico

do

Lorvão

-

Pagamento

de

Presente o ofício n.º 1204, de 3 do corrente, do Centro de Saúde de Tábua,
documento que se dá por reproduzido, solicitando o pagamento das deslocações dos
Médicos do Hospital Psiquiátrico do Lorvão àquele Centro de Saúde, referente aos
meses de Março e Abril do corrente ano, num total de Esc:15.540$00(quinze mil
quinhentos e quarenta escudos).
A Câmara deliberou por unanimidade efectuar o referido pagamento.
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- Passeio Cicloturístico – 13/7

Presente o ofício n.º 3325, de 2 de Junho p.p. do Governo Civil Distrito de
Coimbra, 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 a produção de efeitos imediatos, informar o
Governo Civil de que nada há a obstar à realização da referida prova em Tábua.
- 4.º Grande Prémio Sport Notícias / SIC /TSF

Presente o ofício n.º 3572, de 12 de junho p.p. do Governo Civil do Distrito de
Coimbra, documento que se dá por reproduzido, referente ao assunto em epígrafe.
A Câmara tomou conhecimento.

- Sala de Jogos

Foi novamente presente à Câmara o processo de instalação de uma sala de
Jogos Lícitos, na Rua Comandante Serra, nesta Vila de Tábua, o qual vem
acompanhado dos pareceres das Escolas Preparatória e Secundária de Tábua e da
Associação de Pais E Encarregados de Educação das Escolas atrás referidas.
Depois de analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro
votos a favor e duas abstenções, do Sr. Presidente substituto e do Sr. Vereador Dr.
Rui Graça, viabilizar a instalação da referida sala de jogos.

- Licenciamento Sanitário de Peixaria

Presente o requerimento do Sr. José Manuel Fernandes Caseiro, residente em
Percelada – Covas, requerendo alvará sanitário para um estabelecimento de peixaria
em Candosa.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mandar publicar
editais cumprindo o estipulado no art.º 10.º da Portaria n.º 6065, de 30 de Março de
1929.
- Licenciamento Sanitário de Salão de Cabeleireiro

Presente o processo de licenciamento sanitário de Sr.ª Isaura Maria Pereira
Fonseca, residente em Candosa, relativo ao Salão de Cabeleireiro que pretende abrir
naquela localidade.
O processo está instruído com o auto de vistoria complementar de Autoridade
de Saúde, pelo que a Câmara, em face do mesmo, deliberou por unanimidade
conceder o alvará de licenciamento sanitário para o referido salão.
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- Licenciamento Higio-sanitário a veículo ligeiro de caixa fechada.
Presente o requerimento de Aníbal Francisco Carvalho dos Santos, residente
em Esparíz, requerendo o alvará para licenciamento do seu veículo ligeiro de caixa
fechada, marca Renault, matrícula 57–70-HM, para transporte e venda de pão e
produtos afins.
Foi deliberado remeter o processo à Exm.ª Delegada de Saúde para efeitos de
vistoria.
- Licenciamento Higio-sanitário aos veículos ligeiros de caixa fechada.
Novamente presente o processo referente ao licenciamento dos veículos
pertencentes à Firma Padaria Abrantes, Ldª. , o qual está instruído com os autos de
vistoria às viaturas: Nissan Trade, matrícula XH-40-61; Ford Carrier, matrícula 82-91DG; Opel, matrícula 63-80-GU; Reanult Trafic, matrícula GD-55-80; Nissan Cabstar,
matrícula PL-05-56: Nissan Pickup, matrícula 56-87-CB e Nissan Pickup, matrícula 5367-BX.
A Câmara, em conformidade com os autos de vistoria, deliberou conceder por
unanimidade os alvarás às viaturas referidas.
- Jazigo – Transferência de propriedade

Presente um requerimento de António Luís Rosário Ribeiro de Campos,
residente no Largo de S.Paulo, n.º 3-r/c, em Peniche, informando que pretende vender
o jazigo que possui nesta Vila, ao Senhor Luís Cardoso Pereira, residente na Estrada
da Barrosa – Tábua, pelo que solicita seja feito o averbamento em nome do novo
proprietário.
O processo encontra-se instruído com relação de bens apresentada por Vasco
Francisco Rosário Ribeiro de Campos, antepossuidor do Jazigo, em 09 de Julho de
1971; testamento a favor do mesmo por D. Maria José Dias Marques de Oliveira;
certidão de habilitações por falecimento do já referido Sr. Vasco Campos, através da
qual deixa como único sucessível legítimo o seu irmão António Luís Rosário Ribeiro de
Campos; relação de bens apresentada pelo atrás referido António Luís Campos, por
óbito de seu irmão Vasco Campos e informado pelos Serviços Administrativos da
Câmara relativamente ao pagamento das taxas pela transferência do jazigo em
apresso.
Dada a inexistência, por parte do actual possuir do jazigo, de qualquer título
que legitime a posse do mesmo relativamente aos seus antepossuidores, acompanha
este processo uma informação dos Serviços Administrativos em forma de memorando
que se dá por reproduzida, ficando arquivada em pasta própria, para que sirva de base
à emissão do competente título de concessão do jazigo ao peticionário António Luís
Rosário Ribeiro de Campos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, considerar
concessionário do jazigo situado no primeiro talhão do lado esquerdo do Cemitério
Municipal de Tábua, António Luís Rosário de Campos. Mais deliberou autorizar a
transferência de posse do referido jazigo para o Luís Cardoso Pereira após o
pagamento das taxas legais.
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- Viatura – Aquisição de motor

Presente a factura n.º 3660 A, de 30 de Março p.p. , da firma TABOCAR, no
valor de Esc: 585.000$00 (quinhentos e oitenta e cinco mil escudos), com IVA incluído.
Considerando a necessidade de tornar operacional a viatura Toyota Dyna,
matrícula RP-59-25, a Câmara após ouvir os esclarecimentos sobre o assunto
prestados pelo Sr. Vereador Serafim Martins, deliberou por unanimidade em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, homologar a
aquisição à firma TABOCAR, do motor acima referido.

- EPTOLIVA
Presente o ofício n.º 166/97, de 12 de Junho p.p., bem como fotocópia
autenticada do ofício n.º 187/96, de 11 de Junho de 1996, da Escola Profissional em
referência, documentos que se dão por reproduzidos, solicitando a comparticipação
desta Câmara aquisição de equipamento do polo de Tábua, no montante de
Esc:2.657.267$00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e
sessenta e sete escudos).
A Câmara após ouvir as explicações que sobre o assunto prestou o Sr.
Vereador Serafim Martins, deliberou por unanimidade conceder o subsídio referido.

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1. Diverso Expediente
- Beneficiação e Rectificação de E.N. 337 (Lanço Tábua – Midões – Limite do
Concelho com Oliveira do Hospital)

Presente a informação n.º 58/97, de 12 de Junho p.p., do Sr. Chefe de Divisão
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, e na sequência da reunião de Câmara de 14 de
Fevereiro último, documento que se dá por reproduzido, propondo a rectificação da
referida acta, uma vez que já tinham sido aprovados parte dos trabalhos a mais
referentes à obra em epígrafe. Os valores dos trabalhos a mais, a menos, contratados,
e a contratar são conforme o mapa anexo à presente informação e que, igualmente se
dá por reproduzido, pelo que os trabalhos a mais a contratar ascendem ao total de
Esc:30.690.650$00 (trinta milhões, seiscentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta
escudos).
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à rectificação da acta de 14 de
Fevereiro p.p., nos termos propostos na informação, bem como aprovar os trabalhos a
mais igualmente propostos, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara a
outorgar a escritura pública de contratação dos mesmos em representação da Câmara
Municipal.
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- Construção de Edifício Habitacional e Comercial – Venda da Esperança –
Covas (processo n.º 358/94)

Presente a informação n.º 61/97, de 12 de Junho p.p., do Sr. Chefe de Divisão
do DOUMA, documento que se dá por reproduzido e relativo ao assunto em epígrafe.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou de conformidade com o proposto
na referida informação.
- Reconstrução e ampliação de moradia, em Venda da Esperança, Freguesia de
Covas (processo n.º 327/95)
Presente o ofício n.º 73950, de 05 de Junho p.p., da C.C.R.C., e o processo
acima referenciado, documentos que se por reproduzidos, emitindo parecer favorável
à ampliação pretendida, para efeitos das disposições constantes na alínea c)do n.º 2
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
Face à informação do Sr. Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues, o licenciamento é legal, pelo que é de informar a Junta Autónoma de
Estradas e o requerente.
A Câmara deliberou por unanimidade informar a J.A.E. e o requerente do
parecer emitido pela Comissão de Coordenação.
- Viatura Pesada Volvo FL-616

Presente a informação n.º 40/97, de 28 de Abril p.p., do Chefe de Armazém Sr.
Alfredo Andrade, documento que se dá por reproduzido, propondo que a viatura Volvo
FL-616, fosse adaptada a uma caixa aberta basculante e sugerindo que fosse pedido
orçamento à firma Cunha & Ferreira, Ldª., documento que se dá por reproduzido,
sequente à informação acima referida, no valor de Esc:1.099.800$00 (um milhão,
noventa e nove mil e oitocentos escudos).
Face à exigência legal de apresentação de duas propostas para o Ajuste
Directo, a Câmara deliberou por unanimidade que fosse solicitado outro orçamento
para o efeito.

2. Autos de Medição
- Informação n.º 59/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Construção do
Reservatório R10 – Abastecimento de Água à Freguesia de Àzere”.

Presente a informação n.º 59/97 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 Fonseca & Fonseca, Ldª. E que importa no valor
de 3 523 223$00 (três milhões quinhentos e vinte e três mil duzentos e vinte e três
escudos), IVA incluído.
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Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 60/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Construção do
Reservatório R10 – Abastecimento de Água à Freguesia de Àzere.”
Presente a informação n.º 60/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 3 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Fonseca & Fonseca, Lda. e que importa no valor
de 1 365 861$00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta
e um escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
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 a produção de efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a

