ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15/97 DE 19 DE AGOSTO DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

FALTAS: Sr. Vereador Dr. Rui Graça, devido a doença de familiar.
Deliberado por unanimidade a justificação da falta.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
- Centros de Dia
O Senhor Presidente informou da audiência que teve com o Senhor Secretário
de Estado da Segurança Social, relativa à cobertura da Segurança Social em todo o
Concelho, nomeadamente, na criação de três Centros de Dia, pelo que o Governo vai
apoiar a construção dos referidos Centros.
Também aproveitou para informar que foi recebido pelo Senhor Director Geral
de Habitação Social, onde foi abordado o assunto de construção de habitação social
no concelho.
- Ampliação da Escola Preparatória
O Senhor Presidente aproveitou ainda para falar do arranque das obras de
ampliação da Escola Preparatória de Tábua, que em muito irão beneficiar aquele
Estabelecimento de Ensino. Enquanto decorrerem os trabalhos as aulas serão
leccionadas nos pavilhões da Santa Casa da Misericórdia, para o efeito cedidos.
- Festas da Vila de Tábua
O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o Programa das festas em
epígrafe, e do apoio que a Câmara irá dar às mesmas.
Deliberado por unanimidade autorizar o Senhor Presidente a contrair despesas
correntes (fornecimento de serviços e materiais) necessários à realização do evento.

- Exposição Colectiva da ARCA
O Senhor Presidente deu a conhecer a Exposição Colectiva que irá decorrer no
átrio dos Paços do Concelho, salientando que um dos artistas presentes é o Tabuense
Samuel Lino Perdigão Simões.
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- Concerto pela Orquestra das Escolas de Música
O Senhor Presidente deu a conhecer a informação prestada pela Dr.ª Ana
Paula Neves, relativa ao concerto a levar a efeito pela Orquestra das Escolas de
Música – Orquestra 97, no próximo dia 27 de corrente, com o apoio da Casa dos
Tabuenses.
Este evento apenas acarreta para a Câmara as despesas com o fornecimento
de um lanche e uma ceia para cerca de 160 pessoas da orquestra.
Quanto ao local e dado que nesse dia se iniciam as Festas da Vila de Tábua,
ficou por decidir se o concerto se efectuará na Igreja Paroquial de Tábua ou na de
Midões.
Aprovado por unanimidade.
- Subsídio a Artista Tabuense
Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves, no sentido de se atribuir
um subsídio da ordem dos cinquenta mil escudos, a João Filipe Queiroga, residente
em Pereira, Mouronho.
A formação deste artista foi feita no CEARTE e o mesmo executa trabalhos de
entalhador e restaurador de mobiliário e arte sacra. Este apoio destina-se à sua
participação num stand da Feira de Arganil, bem como nas Festas da Vila de Tábua,
onde irá divulgar a sua arte.
Aprovado por unanimidade.
- Cerâmica Tabuense – Traçado projectado.
Presente uma carta da Firma Cerâmica Tabuense, Ldª., datada de 29 de Julho
último, em que solicita informação acerca do traçado projectado em continuação da
estrada que passa às suas instalações, uma vez que pretendem implantar um projecto
do parque de armazenamento de matérias-primas e outros serviços de tráfego, tendo
grande urgência na resolução deste assunto, uma vez que é muito importante para o
desenvolvimento da Unidade Fabril.
O Senhor Presidente da Câmara informou que já houve uma reunião com o
principal proprietário dos terrenos, Sr. Azevedo, em que estiveram presentes os
Senhores Vereadores Eng.º Pedro Albano, Dr. Rui Graça e Serafim Duarte.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou informar em conformidade.
2. Intervenção dos Senhores Vereadores
Não houve qualquer intervenção neste capítulo.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Aprovação da acta da Reunião de 25 de Julho de 1997.
Depois de apreciada, foi aprovada unanimidade.
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- Rectificação da acta da Reunião de 11 de Julho de 1997.
Deliberado rectificar a acta da Reunião em epígrafe, no ponto relativo à
atribuição de subsídios a Associações Recreativas e Culturais, corrigindo a
designação Rancho Regional e Folclórico de Candosa – Associação de Socorro Social
da Paróquia de Candosa, para Rancho Regional e Folclórico de Candosa – Centro
Cultural e Recreativo de Candosa.

2. Informação do Senhor Presidente
. Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
Presente o ofício-circular nº.602, de 07 de corrente, daquela Associação,
dando conhecimento da adjudicação à Firma RESIN/SITA, da recolha de Resíduos
Sólidos Urbanos na área do Planalto Beirão.
Na altura do lançamento do concurso apenas foram fornecidos dados para dez
Municípios, sendo agora alargado o âmbito da recolha para dezassete Municípios.
Este ofício-circular vem acompanhado da proposta de aquisição do
equipamento a ceder à Associação, cabendo à Câmara decidir a entrega das viaturas.
A Câmara tomou conhecimento.
. Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Presente uma carta de 12 do corrente da Comissão em epígrafe, dando
conhecimento da realização da cerimónia solene da entrega dos prémios do XXXV
Concurso- “O Melhor Vinho no Produtor – Colheita de 1996”. À semelhança dos
concursos anteriores solicitam a colaboração da Câmara na oferta de prémios ou
troféus, para galardoar os vitivinicultores da região.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de cem mil escudos.
Igualmente presente um ofício de 26 de Maio p.p. da DRABL, que se dá por
reproduzido, relativo ao 1º Congresso “O Dão em Debate”.
A Câmara tomou conhecimento.
. Instalação de Empresa – Antonino Dias Fernandes, Lda.
O Senhor Presidente informou a Câmara da reunião que teve com o
empresário em epígrafe face à carta por este enviada à Câmara Municipal, e da
pretensão deste em instalar a sua empresa neste Concelho, mais propriamente na
Zona Industrial da Carapinha por ser mais estratégica em termos de vias de
comunicação.
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano, que esteve presente acompanhado do
Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Carapinha fez uma exposição sobre o
assunto salientando que o terreno em questão é propriedade da Junta de Freguesia
da Carapinha, pelo que se torna necessário a Câmara acordar com aquela Autarquia a
cedência do mesmo, mediante contrapartidas como sejam: a Câmara elaborar os
projectos do loteamento industrial; a Câmara proceder às infraestruturas necessárias
ao loteamento.
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Quanto a apoios ao industrial, a Câmara procederá em moldes iguais aos
concedidos aos empresários do Parque Industrial de Tábua, nomeadamente: terreno;
PT 70 KVA; preparação do terreno e abertura de fundações, arranjos exteriores e
restantes incentivos.
Aprovado por unanimidade.
. CIMPOR – Betão Liz, S.A.
O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes que esta empresa
pretende ampliar as suas instalações no Vale do Pombo – Candosa, obras que se
revestem de grande importância para o desenvolvimento do Concelho.
Sobre este assunto o Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano, deu a conhecer o
ofício número 6168, de 04 do corrente da Direcção - Regional do Ambiente e Recursos
Naturais do Centro em que aquela entidade solicita um parecer da Câmara quanto à
ampliação da mencionada unidade industrial, uma vez que o Concelho dispõe de PDM
eficaz, a fim de o mesmo instruir o processo a enviar à Comissão Nacional da REN,
dada a localização da ampliação.
A Câmara tomou conhecimento, congratulando-se com a ampliação do
empreendimento e ao mesmo tempo deliberou dar o seu parecer favorável à mesma.
. Caixa Geral de Depósitos – Estacionamento
Presente o ofício n.º 1162, de 30 de Julho p.p., da Agência da Caixa Geral de
Depósitos nesta Vila, em que solicita a atribuição de um lugar de estacionamento
privativo, devidamente sinalizado, uma vez que há necessidade de utilizar quase todos
os dias os serviços de uma viatura blindada de transportes de valores, verificando-se
que o espaço de estacionamento à porta das instalações se encontra sempre
superlotado, o que dificulta a sua acção.
A Câmara deliberou atender o pedido bem como submeter esta deliberação a
aprovação da Assembleia Municipal.

. Aquisição de viatura com báscula
Presente uma informação nº.75/97, do Senhor Chefe de Divisão do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, expondo a necessidade urgente de aquisição de uma viatura
com báscula para execução de trabalhos dado o volume de obras em curso, propondo
a compra de viatura usada em bom estado e preços vantajosos em firmas deste
Concelho.
O processo vem instruído com as propostas apresentadas pelos concorrentes:
Auto Reparadora Ideal da Gândara, Ldª., no valor de Esc:3.627.000$00, com IVA
incluído; Tibério Cabral Herdeiros, Ldª., no valor de Esc:3.744.000$00, com IVA
incluído e Auto Reparações de Vendas de Galizes, Ldª., no valor de
Esc:3.720.600$00, com IVA incluído, e com a informação dos Serviços, que aponta do
sentido de se adjudicar o fornecimento à Firma Auto Reparadora Ideal da Gândara,
Ldª., pelo valor acima referido, dado ser a mais vantajosa.
O Senhor Vereador Serafim Martins fez uma exposição sobre o assunto, tendo
referido que a viatura se encontra em óptimo estado.
A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar o fornecimento da viatura à
firma Auto-Reparadora Ideal da Gândara, Ldª. .
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. Rede de Águas Residuais dos Lugares de Vila Chã e Covas – Projecto
Presente uma proposta datada de treze do corrente da firma ENHIDRICA, Ldª.,
documento que se dá por reproduzido, confirmando o preço para elaboração de cada
projecto de saneamento dos lugares de Vila Chã e Covas, no valor de Esc:475.000$00
(quatrocentos e setenta e cinco mil escudos) acrescidos de IVA.
Depois de apreciada a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade.
. VIII Feira do Queijo da Serra – Midões
O Senhor Vereador Serafim Martins apresentou a lista dos queijeiros, e aos
quais foram retiradas as quantidades de queijo para presentear os convidados
presentes no certame.
Deliberado por unanimidade mandatar aquele Autarca para proceder ao
pagamento do queijo retirado, no valor de Esc:160.314$00 (cento e sessenta trezentos
e catorze escudos), bem como ao pagamento do queijo adquirido à Firma Manuel de
Melo & Filho, Lda.. Esta verba encontra-se inscrita no Plano de Actividades –
Objectivo 08, Programa 03, Objecto 01 e a Classificação Orçamental 01.03/07.03.01,
com uma dotação definida de Esc:1.000.000$00 (um milhão de escudos).
. 350º. Aniversário da Engenharia Militar - Exposição
Presente a nota nº.104/SOIS, de 22 do mês findo, do Regimento de
Engenharia Nº.3, informando que no âmbito das comemorações do 350º. Aniversário
daquela Unidade vai levar a efeito uma “Exposição Itinerante ” para ser apresentada
em todas as Autarquias e Instituições que viessem a manifestar vontade de a receber.
Sendo objectivo do Exército que não haja custos significativos, com o seu
transporte, instalação, apresentação e recolha de amostra, torna-se imprescindível
alguns apoios a serem prestados pelas entidades locais, que são explanados no
projecto de protocolo que para cada caso será estabelecido, cujas bases gerais
constam do anexo B à presente nota.
A Câmara deliberou por unanimidade, sob proposta do Senhor Presidente,
aderir às comemorações atrás citadas, manifestando vontade em receber a referida
exposição.
. Aluguer de Stands Modulares – Festas da Vila de Tábua
Presente a proposta de aluguer de stands modulares apresentada pela Firma
Construtora da Ferraria, datada de 18 do corrente, que se dá como reproduzida,
devidamente informada pelo DAESC.
A Câmara depois de analisar a mesma, deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao aluguer
de cinco stands ao preço de Esc:80.000$00 (oitenta mil escudos), cada, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
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. Beneficiação e Rectificação da E.N.234-6- Candosa – Covas – Vila Nova de
Oliveirinha
O Senhor Presidente informou a Câmara que recebeu dos Órgãos do Poder
Central luz verde para avançar com a encomenda do projecto da obra em epígrafe,
pelo que propôs que se consultassem as firmas da especialidade mediante concurso
limitado s/ apresentação de candidaturas.
O Vereador Senhor Eng.º Albano aproveitou para dar a conhecer as
características a que deve obedecer o projecto, de conformidade com as exigências
da Junta Autónoma de Estradas.
Aprovado por unanimidade a proposta apresentada.
. Subsídios
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de cento e cinquenta mil
escudos à Associação Cultural, Recreativa e de Melhoramentos do Espadanal, para
as obras de recuperação da Capela.
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de duzentos e cinquenta mil
escudos à Associação Recreativa da Póvoa de Midões.
Igualmente deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de cento e
cinquenta mil escudos à Associação Recreativa da Percelada.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria nº.155, de 18 de corrente, documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
2. Ratificação de facturas
Presente a informação nº.56/97, de 19 do corrente, da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativo ao assunto em referência.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento das referidas
facturas e aprovar em minuta quanto a esta parte, a acta para produção de efeitos
imediatos.
Instalações Telefónicas e Telemóveis - Despesas
Presente a informação nº.55/97, da Repartição de Serviços Financeiros, datada
de 18 do corrente, documento que se dá por reproduzido, informando das
importâncias pagas durante o mês de Julho, referentes às instalações telefónicas fixas
e telemóveis desta Câmara.
A Câmara tomou conhecimento.
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3. Diverso Expediente
. Transportes Escolares – Isenção de vinheta
Presentes os requerimentos de Rogério Nunes Rodrigues, residente em Santo
Amaro – Midões, em que solicita transporte escolar gratuito para seus filhos Mónica
Alexandra e Rogério Gonçalves Barros Rodrigues; de Maria Natividade Lopes Ramos,
residente em Vila Seca – Ázere, em que requer transporte escolar gratuito para seu
filho Paulo Alexandre Lopes Rodrigues; de Teresa Maria Lopes Costa, também
residente em Vila Seca – Ázere em que solicita transporte escolar gratuito para seu
filho António José Lopes Costa e de Nelson da Fonseca, residente em Vila do Mato –
Midões, requerendo transporte escolar gratuito para seu filho Marco António Alves
Fonseca.
Os processos vem instruídos com os atestados passados pelas Juntas de
Freguesia respectivas, tendo a Câmara por unanimidade deliberado atender os
pedidos atrás citados.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1. Diverso Expediente
Alargamento da E.N.234-6 na Travessia de Tábua – Cedência de Parcela
Na sequência de actos anteriores e conversações com o Senhor Vasco de
Almeida Mendes, foi presente à Câmara o auto de avaliação de terrenos respeitante à
parcela de terreno pertença deste proprietário, sita nesta Vila de Tábua, entre o prédio
da Tabualar e a ponte sobre a ribeira de Tábua, que aqui se dá como reproduzido.
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano fez uma exposição sobre o assunto.
Esta parcela destina-se ao alargamento da referida ponte, tem área de 388 m2
à qual foi atribuído o valor global de 432.000$00.
O referido proprietário acordou na sua cedência mediante a contrapartida da
Câmara que se traduz na execução de um muro na sua propriedade sita nas
imediações do futuro Centro de Saúde, em três frentes com a altura de 1 metro e
modelar o terreno sobre a linha de água, cuja estimativa é de 455. 537$50, conforme
informação prestada pelo Chefe de Divisão do DOUMA também junta ao processo.
A Câmara deliberou por unanimidade aceitar a cedência da parcela de terreno
nas condições acordadas.
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão – Resíduos Sólidos
Urbanos
Presente o ofício nº.563, de 31 de Julho p.p., documento que se dá por
reproduzido, da Associação de Municípios do Planalto Beirão, solicitando o pagamento
da parte que cabe a este Município, na recolha dos resíduos sólidos urbanos, do mês
de Junho último, no valor de Esc:3.421.570$00, acrescido de IVA.
A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder ao respectivo
pagamento.
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Escola Primária de Tábua – Zona Envolvente
A Câmara, por unanimidade, deliberou mandatar o Vereador, Senhor Eng.º
Pedro Albano a contratar os trabalhos a mais referentes a beneficiação da zona
envolvente da Escola Primária de Tábua.
Ratificação de actos praticados pelo Senhor Presidente da Câmara
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar o acto praticado pelo Senhor
Presidente da Câmara, relativo à contratação de uma máquina rectroescavadora à
firma Midobloco até ao montante global de Quinhentos mil escudos e pelo preço a que
foram alugadas outras máquinas anteriormente, por urgente conveniência de serviço.

2. Ajustes Directos
Cenel – Iluminação Pública da futura Avenida de Lisboa em Tábua
Presente o ofício nº.4886, de 07 do corrente, da Cenel, Electricidade do Centro,
S.A., informando o custo global da instalação referida em epígrafe, que é de
Esc:4.305.600$00, com IVA incluído.
Dado que neste orçamento existe um apreciável volume de trabalhos como
seja abertura e tapamento de valas e fornecimento de tubagem de PVC, que poderá
ser executado pela Câmara, foi deliberado por unanimidade aceitar o referido
orçamento pagando a Câmara a importância de 3.080.000$00, acrescidos de IVA.
3. Autos de Medição
Sala de Desporto de Candosa – Auto de Medição
Presente o auto de medição nº.11 de trabalhos contratuais da obra em
epígrafe, apresentado pela firma adjudicatária, no valor de Esc:4.365.627$00, com IVA
incluído, o qual vem instruído com a informação do Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar o auto e proceder ao respectivo pagamento.
Escola Primária de Tábua – Auto de Medição
Presente o auto de medição nº.1 de trabalhos a mais apresentado pela firma
adjudicatária, no valor de Esc:3.114.400$00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
o qual vem instruído com informação do Senhor Chefe de Divisão do DOUMA.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar o auto e proceder ao respectivo pagamento.
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4. Lista Anexa de Processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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