ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 22/97 DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1997

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

FALTAS: Sr. Vereador Engº. Pedro Albano, por motivo de doença.
Deliberado por unanimidade a justificação da falta.

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
-

Maria Fernanda Tavares Costa Santos - Caminho das Moitas, Midões.

Referiu o excessivo consumo de água em virtude da avaria no contador
provocado por uma máquina da Câmara.
Referiu, ainda, a falta de energia eléctrica e o arranjo do caminho
público.
A Câmara deliberou por unanimidade solicitar aos Serviços Técnicos
que procedam à averiguação do assunto.
Relativamente ao excessivo consumo de água a Câmara apreciou a
reclamação apresentada, por Maria da Glória Tavares, solicitando ao Senhor
Chefe de Divisão do DOUMA que informe a mesma a fim de ser objecto de
deliberação camarária.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Falecimento do Sr. Manuel Rodrigues Fonseca
O Senhor Presidente referiu que como Presidente da Câmara lamenta
profundamente a morte do Sr. Manuel Rodrigues Fonseca, Sócio Fundador
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, tendo sido
secundado em palavras por todos os Senhores Vereadores.
Seguidamente por proposta do Senhor Presidente da Câmara foi
aprovado um voto de profundo pesar.
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Visita de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Desportos

O Senhor Presidente informou a Câmara da visita de trabalho que Sua
Excelência o Secretário de Estado dos Desportos, Dr. Miranda Calha,
efectuou ao Concelho, nomeadamente às Piscinas Municipais, Estádio
Municipal e Pavilhões Desportivos de Midões e Candosa.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre lamentou o facto de o
Presidente da Assembleia Municipal não ter sido convidado para assistir a
esta visita.
A Câmara tomou conhecimento.
-

TILECTRÓNICA, LDª. - PROTOCOLO

Presente um protocolo a celebrar com a Indústria referida na epígrafe,
documento que se dá por reproduzido, relativo a incentivos a conceder pela
Câmara Municipal, no âmbito das unidades industriais instaladas no
Concelho. Após a sua apreciação foi o mesmo aprovado por unanimidade em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, bem
como submeter o mesmo a ratificação da Assembleia Municipal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 21/97 de 97/11/14.
Depois de apreciada, foi aprovada por maioria com 1 voto contra do Sr.
Vereador Eduardo Pereira que efectuou a seguinte declaração de voto: " Na
pág.7, no ponto IC6 não consta a sua declaração em que lembrou que a
Câmara Municipal tinha atribuído a medalha de ouro ao anterior Ministro das
Obras Públicas, Engº. Ferreira do Amaral, em consequência da adjudicação
da Variante Rojão - Tábua".
A Câmara deliberou, ainda, por unanimidade rectificar a presente acta,
pelo que na página 10, no ponto 1. Diverso Expediente e no assunto
Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica, onde se lê: "... para uma
unidade comercial a instalar ...", deve ler-se "... para iluminação pública ...".
Igualmente, na página 13, no ponto 3. Autos de Medição e na
Informação nº.129/97 do Chefe de Divisão do DOUMA, onde se lê: "Sala
de Desporto de Midões", deve ler-se "Sala de Desporto de Candosa".

2

2. Informação do Senhor Presidente

- ECOPONTOS ;
Presente o ofício nº.966, de 18 de Novembro p.p., da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, documento que se dá por
reproduzido, enviando cópia de carta e quadro explicativo do funcionamento
dos ECOPONTOS, para que a Câmara proceda à informação junto da
população residente no Concelho.
Aprovado por unanimidade a colocação do material na Vila de Tábua.
- Medalha do Concelho;
Na sequência dos contactos efectuados pela Comissão constituída em
Reunião de Câmara pelo Senhor Presidente e Senhor Vereador Dr. Rui
Graça , e após reuniões havidas com o Senhor José Penicheiro, procedeu-se
à cunhagem e elaboração da medalha do concelho.
Aprovado por unanimidade a recepção da medalha pela Câmara
Municipal, com um voto de louvor à Comissão.
O Senhor Presidente da Câmara propôs, que fosse distribuída uma
medalha por cada membro da Vereação.
Aprovado por unanimidade.
O Senhor Presidente propôs, ainda, que fosse enviada a medalha ao
Exmº. Senhor Primeiro - Ministro e a altas individualidades do País.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador
Eduardo Pereira e um voto contra do Senhor Vereador Serafim Alexandre que
apresentou a seguinte declaração de voto: "Considero tratar-se de uma
proposta descabida neste momento".
- LEADER II;
O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Câmara o convite
recebido do Governo Civil de Coimbra, informando que no passado dia 24 de
Novembro, em Góis, foi, com a presença de Sua Excelência do Senhor
Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Dr. Luís
Capoula dos Santos, dado inicio ao Programa LEADER II, com a assinatura
do protocolo de credenciação com a Associação de Góis e da Beira Serra,
que abrangerá os Municípios de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital,
Pampilhosa e Tábua.
Aprovado por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Serafim
Alexandre.
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-

ACORFATO;

Presente uma carta de 30 de Abril p.p., da firma Acorfato, Indústria de
Confecções, Ldª., documento que se dá por reproduzido, solicitando o apoio
em cinquenta mil escudos por posto de trabalho, de acordo com o protocolo
celebrado entre a Autarquia e aquela empresa.
Aprovado por unanimidade com a seguinte declaração de voto do
Senhor Vereador Serafim Alexandre: " É um processo que deve ter
tratamento igual a todas as empresas instaladas no Concelho e
concretamente todas as que assinaram protocolos".
O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Senhor Vereador
Serafim Alexandre está a referir-se a uma matéria que já foi objecto de
aprovação em Reunião de Câmara.

- Campo de Futebol de Sinde;
Presente o ofício nº.17/97, de 26 de Novembro p.p., da Junta de
Freguesia de Sinde, documento que se dá por reproduzido, solicitando apoio
para a realização dos trabalhos de electrificação do Campo de Futebol e
Balneários de Sinde.
Aprovado por unanimidade.

- Bombeiros Voluntários de Tábua;
Presente o ofício nº.369/97, de 13 de Novembro p.p., da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, informando que procederam à aquisição de mais uma viatura
Magirus (auto-escada) pelo valor de dois milhões de escudos, pelo que
solicitam um subsídio à Câmara Municipal.
Aprovado por unanimidade atribuir um subsidio de dois milhões de
escudos àquela Associação Humanitária.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça propôs a fixação de uma cláusula no
protocolo a celebrar com a Associação de que sempre que houvesse
necessidade de utilizar a viatura ao serviço da Câmara Municipal, a mesma
fosse disponibilizada sem custos.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira referiu que deviam ser
considerados os pedidos de subsídios feitos pela Associação Humanitária dos
Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha.
O Senhor Presidente da Câmara, atendendo às palavras do Senhor
Vereador Eduardo Pereira, propôs que fosse analisada a disponibilidade de
apoio na aquisição da viatura ambulância pelos Bombeiros Voluntários de Vila
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Nova de Oliveirinha, bem como a proposta acima apresentada pelo Senhor
Vereador Dr. Rui Graça.
Aprovado por unanimidade.
O Senhor Carvalho Nunes, na qualidade de Presidente da Direcção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, prestou
esclarecimentos.

-

Álvaro Dinis;

Presente um ofício de 10 de Novembro p.p., do Senhor Dr. Paulo
Veigas, documento que se dá por reproduzido, relativo à pavimentação
indevida de parte do terreno do Senhor Álvaro Dinis, sito aos Lameiros,
Freguesia e concelho de Tábua (junto ao cemitério da Vila, lado poente).
O Senhor Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
prestou esclarecimentos.
O Senhor Presidente da Câmara salientou que já lá existia um caminho
que foi pavimentado e que dá acesso a um portão que dá entrada a uma
viatura.
A Câmara deliberou por unanimidade remeter o documento para
apreciação e parecer do Consultor Jurídico da Câmara, Senhor Dr. Alfredo
Areias.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º227, de 26 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 78/97, de 25 de Novembro p.p. da
Repartição de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido,
relativa ao assunto em referência .
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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3. Diverso Expediente

- Alteração Orçamental Nº.8/97
Presente a informação nº.77/97, de 25 de Novembro p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, que anexa a alteração orçamental
nº.8/97, 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.

4. Concursos e Consultas

4.1. Adjudicações
-

Concurso Público Nº.8/97 - "Contrato de Locação Financeira para
Fornecimento de Autocarro"

Presente o processo do concurso público referenciado em epígrafe,
que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com o parecer da
Comissão de Análise e adjudicar o presente contrato de Leasing à
EUROLEASING, S.A., pelo valor de Esc:22 269 368$00 (vinte e dois milhões
duzentos e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e oito escudos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como autorizar o Senhor
Presidente da Câmara a assinar o respectivo contrato de locação financeira.

-

Consulta Nº. 30/97 - "Empreitada de Pavimentações de Caminhos
Municipais na Freguesia de São João da Boavista - Rúbrica: Pav.,
Terraplanagens e Rectificações nas Diversas Freguesias do
Concelho"

Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de Divisão do DOUMA, Senhor Engº. Pedro
Rodrigues, de 26 de Novembro do corrente, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, proceder à adjudicação, por Ajuste Directo, da empreitada referida
em epígrafe, à proposta variante da Firma TERSERRA - Terraplanagens da
Serra, Ldª., pelo montante de Esc:4 040 037$00 (quatro milhões quarenta mil
e trinta e sete escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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-

Consulta Nº. 32/97 - "Empreitada de Pavimentações Arruamentos na
Freguesia de Midões - Rúbrica: Outras Urbanizações e Arruamentos
nas Freguesias"

Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de Divisão do DOUMA, Senhor Engº. Pedro
Rodrigues, de 26 de Novembro do corrente, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, proceder à adjudicação, por Ajuste Directo, da empreitada referida
em epígrafe à Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, Ldª., pelo montante de Esc:4 985 500$00 (quatro milhões
novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos escudos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.

-

Consulta Nº. 33/97 - "Remodelação e Ampliação da Rede Eléctrica
com Colocação de BIP'S - Freguesias de Candosa (continuação), S. J.
Boavista (continuação), Tábua, P. de Midões, V. N. Oliveirinha,
Espariz, Covas e Midões"

Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de Divisão do DOUMA, Senhor Engº. Pedro
Rodrigues, de 27 de Novembro do corrente, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, proceder à adjudicação, por Ajuste Directo, da empreitada referida
em epígrafe à Firma CORREIA & PRATA, Ldª., pelo montante de Esc:4 984
718$00 (quatro milhões novecentos e oitenta e quatro mil setecentos e
dezoito escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente

-

Apoio à firma Iberestilo, Ldª.

A Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, conceder apoio à firma referida na
epígrafe, através da cedência da colocação de Tout-venant e compactação
pela Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação,
L.da, que se encontra a trabalhar no local.
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-

Abastecimento de Água à Freguesia de Mouronho

Presente a informação n.º 130/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à revisão de preços da obra em epígrafe,
apresentados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda.
e
que importa no valor
de ESC. 2 829 765$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.

-

Captação, Tratamento, Adução e Distribuição de Água à Freguesia de
Mouronho;

Considerando que o auto de medição nº.9 de trabalhos a mais
aprovado na última reunião de Câmara apresenta um valor diverso daquele
que foi efectivamente contratado, ou seja, Esc:2 346 375$50 (dois milhões
trezentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e cinco escudos e
cinquenta centavos), a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, anular a deliberação
camarária que aprovou o referido auto, e solicitar ao empreiteiro a
apresentação do auto de medição com o valor correcto e atrás descriminado.

2. Autos de Medição
- Informação n.º 132/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Betão
Armado, Paredes Exteriores e Cobertura da Obra Estádio Municipal de
Tábua".
Presente a informação n.º 132/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 3 de valores
contratuais da proposta de trabalhos normais da obra em epígrafe, realizados
pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. e que importa no valor
de
ESC. 9 592 800$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 133/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação do Acesso ao Empreendimento Turístico Pedra da Sé Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas Diversas
Freguesias do Concelho".
Presente a informação n.º 133/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de valores
contratuais da proposta de trabalhos normais da obra em epígrafe, realizados
pela Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação,
Ldª., e que importa no valor de ESC. 4 160 600$00, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 134/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação da Área Envolvente à PAVICER - Arranjos Exteriores de
Unidades Industriais e Comerciais Existentes".
Presente a informação n.º 134/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos
normais da obra em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Ldª., e que importa no valor de
ESC. 2 895 952$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 135/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Freguesia de
Sinde - Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas Diversas
Freguesias do Concelho".
Presente a informação n.º 135/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Ldª., e que importa no valor de
ESC. 1 321 838$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 136/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Freguesia de
Midões - Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas Diversas
Freguesias do Concelho".
Presente a informação n.º 136/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Ldª., e que importa no valor de
ESC. 4 165 096$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 137/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Avenida de
Lisboa - Pavimentação e Infraestruturas".
Presente a informação n.º 137/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Ldª.,
e que importa no valor de ESC. 2 253 661$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 138/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação Vila Nova de Oliveirinha: Bairro Vale do Lagar, Bairro da
Vista Alegre".
Presente a informação n.º 138/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Ldª.,
e que importa no valor de ESC. 761 245$00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 139/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação Covelo: Covelo de Cima, Covelo de Baixo, Quinta da
Rapozeira".
Presente a informação n.º 139/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Ldª.,
e que importa no valor de ESC. 1 365 513$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 140/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação de Arruamentos na Povoação da Vila do Mato Freguesia de Midões - Outras Urbanizações e Arruamentos na
Freguesia".
Presente a informação n.º 140/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos
normais da obra em epígrafe, realizados pela Firma TERSERRA Terraplanagens da Serra, Ldª., e que importa no valor de ESC. 3 648
335$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 141/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentação de Arruamentos na Povoação da Vila do Mato Freguesia de Midões - Outras Urbanizações e Arruamentos na
Freguesia".
Presente a informação n.º 141/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma TERSERRA Terraplanagens da Serra, Ldª., e que importa no valor de ESC. 1 897
134$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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 unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.

E, eu Vereador
também a subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e
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