ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 02/2002 DE 30 DE JANEIRO DE 2002
( PÚBLICA )
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou o Senhor Vereador Serafim Duarte Lopes Martins , por motivo
de falecimento de familiar.
A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
O Senhor Presidente deu conhecimento da distribuição de pelouros, no
âmbito da coadjuvação de funções a exercer pelo executivo municipal, com a
seguinte distribuição:
No Presidente da Câmara Municipal:
-

Educação;
Cultura;
Desenvolvimento Económico e Turismo;
Planeamento Urbanístico e Urbanização;
Gestão Administrativa e Financeira;
Relações Públicas e Informação;
Obras Particulares e Obras Municipais.

As áreas de Gestão Administrativa e Financeira serão em repartição
com o Senhor Vereador José Alberto Pereira.
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As áreas de Planeamento Urbanístico e Urbanização e Obras
Municipais serão em repartição com o Senhor Vereador Serafim Duarte Lopes
Martins.
As áreas de Educação e Cultura serão em repartição com a Senhora
Vereadora Sofia Nunes Bernardes.

No Vereador e Vice-Presidente José Alberto Pereira:
-

Gestão Administrativa e Financeira;;
Património;
Feiras e Mercados;
Cemitérios;
Electricidade e Iluminação Pública;
Armazém Municipal.

No Vereador Serafim Duarte Lopes Martins:
-

Planeamento Urbanístico e Urbanização;
Obras Particulares;
Obras Municipais;
Desporto e Juventude;
Protecção Civil;
Parque Industrial e Pólo Comercial.

Na Vereadora Sofia Nunes Bernardes:
-

Acção Social e Habitação;
Saúde;
Educação;
Cultura;
Transportes Escolares
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Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes;
No seguimento dos pelouros que lhe foram distribuídos, a Senhora
Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes, referiu que sobre os mesmos gostaria que
houvesse um aberto e franco diálogo por parte de todos os elementos da
Vereação.
Referiu, no tocante à área da Acção Social, reconhecer tratar-se de um
fardo pesado, uma vez que é um sector de vital importância para o concelho.
No tocante ao sector da Saúde, a situação é preocupante, podendo estar à
beira da rotura por falta de médicos, enfermeiros e outro pessoal, apelando ao
Executivo que diligencie no sentido de acelerar os processos de concurso
para os quadros de pessoal da saúde.
Quanto à Educação deu conhecimento de que tinham sido feitas
vistorias a todas as escolas do concelho, tendo sido elaborado um relatório
exaustivo e detalhado que será enviado à DREC, Câmara Municipal e Juntas
de Freguesia.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira;
Pelo Senhor Vereador Eduardo Pereira foram colocadas algumas
questões, nomeadamente, quanto à ampliação da Escola Primária de Tábua,
solicitando que o projecto da mesma fosse implementado, dada a falta de
condições que nela se verificam. Chamou, igualmente, a atenção do
Executivo para as instalações do ATL, a funcionarem, temporariamente, numa
dependência da Sede da Junta de Freguesia de Tábua, que não dispõe de
condições.
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O Senhor Vereador sugeriu, ainda, na sua intervenção, que a
atribuição de subsídios aos Bombeiros fosse feita por celebração de
protocolo, à semelhança do que acontece com os Grupos Desportivos,
devendo constar no próximo Plano de Actividades. Para finalizar abordou a
questão relativa ao PDM, sendo do seu conhecimento que estão a ser feitos
Planos de Pormenor para resolver problemas de questões pontuais, que na
sua opinião deveriam ser para resolver situações globais. Mais disse, que a
revisão do PDM não está a ter a necessária divulgação, e há caso do lugar da
Ribeira, que está inserida em Reserva Agrícola.
Sobre a intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira, o Senhor
Presidente da Câmara esclareceu que o PDM está de facto em fase de
revisão, estando a haver contactos com todos os Presidentes de Junta e
alargada a todos os munícipes. Na referida revisão há uma Comissão de
Acompanhamento nomeada pelo Governo, pelo que solicita aos Senhores
Vereadores o seu empenho na revisão do mesmo. Quanto à questão da
ampliação da Escola, informou que o processo foi analisado pelo Director da
DREC, para saber se se justifica o investimento na mesma.
Relativamente à questão do ATL, a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia
Bernardes entende que as crianças, efectivamente, estão mal instaladas,
tornando-se necessário arranjar um espaço com melhores condições e
definitivo pelo que se propôs analisar a situação.

Intervenção do Ex.mo Presidente da Câmara;
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara da necessidade de
adquirir uma nova viatura através da Central de Compras do Estado, dado a
viatura que utiliza não estar a oferecer condições de segurança.
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Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas;
O Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas ao ter conhecimento de que a
ausência do Senhor Vereador Serafim Martins à reunião, se deve ao
falecimento do pai, propôs que ficasse exarado em acta um voto de pesar,
pelo que foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Relativamente à aquisição da viatura proposta pelo Senhor Presidente,
manifestou a sua opinião, referindo que por uma questão de imagem, a
viatura mais condigna para o cargo que desempenha deverá ser de marca
Mercedes, dentro das disponibilidades financeiras da Câmara, opinião esta
compartilhada pelos Senhores Vereadores Eduardo Pereira, Mário Loureiro e
Dr.ª Sofia Bernardes.
No tocante ao PDM, tem conhecimento de que o assunto está em fase
de audição pública e tratando-se de uma matéria tão importante, gostaria que
por parte da população houvesse uma maior participação.
Nesta sua intervenção abordou, igualmente, a falta de alcatroamento
no acesso à Sede do PSD, sita na Praceta José Rodrigues Coelho, nesta Vila
de Tábua.
O Senhor Presidente disse concordar que os Partidos Políticos devem
ter uma Sede condigna, pelo que os Serviços da Câmara irão proceder
aquele alcatroamento logo que possível, embora entenda que o mesmo
deveria ter sido executado pelo construtor dos prédios ali existentes.

Intervenção do Senhor Vereador, Mário Loureiro;
Pelo Senhor Vereador, Mário Loureiro foi proposto que a Câmara
Municipal ao aprovar um projecto em propriedade horizontal, tivesse em
atenção se o arranjo de acessos e passeios públicos foi ou não contemplado
no mesmo, evitando-se assim que a população reclame e que essas
responsabilidades recaiam sobre a Câmara.
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Antes de se entrar na apreciação dos pontos da Ordem do Dia, foi
apreciada e aprovada por unanimidade, a acta da reunião ordinária de 11 de
Janeiro do ano em curso.

01. – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA
MUNICIPAL NA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS;
Presente a informação n.º 01/02 de 09 de Janeiro p.p. da Dr.a Ana
Paula Duarte, da DAESC, referente à necessidade de nomeação de
representante da Câmara Municipal na Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 17.º, da Lei n.º 147/99,
de 1 de Setembro, documento que se dá por reproduzido.
O Senhor Presidente da Câmara propôs a nomeação da Senhora
Vereadora Dr.a Sofia Nunes Bernardes, e em sua substituição nas faltas e
impedimentos, o Senhor Vereador Mário de Almeida Loureiro.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta,
para produção de efeitos imediatos.

02. – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA
MUNICIPAL NA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E
NÚCLEO EXECUTIVO DO RENDIMENTO MÍNIMO;
Presente a informação n.º 01/02 de 09 de Janeiro p.p. da Dr.a Ana
Paula Duarte, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, referente à
necessidade de nomeação de representante da Câmara Municipal na
Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido.
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O Senhor Presidente da Câmara propôs a nomeação da Senhora
Vereadora Dr.a Sofia Nunes Bernardes, e em sua substituição nas faltas e
impedimentos, o Senhor Vereador Mário de Almeida Loureiro.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta,
para produção de efeitos imediatos.

03. – TRANSFERÊNCIA DE FARMÁCIA NA FREGUESIA DE
MIDÕES;
Presente o ofício n.º 221, de 3 de Janeiro p.p., documento que se dá
por reproduzido, do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
referente à transferência da farmácia Oliveira Bento sita na freguesia de
Midões, concelho de Tábua, solicitando o parecer da Câmara Municipal de
Tábua no prazo de 30 dias.
Compulsado o processo existente no Departamento de Obras,
Urbanismo e Meio Ambiente, cujas cópias se encontram juntas ao
mencionado ofício e se dão por reproduzidas, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta, para produção de
efeitos imediatos, comunicar ao Instituto Nacional da Farmácia e do
Medicamento que nada tem a opor à pretendida transferência, dado que se
encontram preenchidos os requisitos previstos no ponto 2.º da Portaria n.º
936-A/99, de 22 de Outubro.

04. – MONTARIAS DO CENTRO 2002;
Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador
José Alberto Pereira apresentou uma proposta de 24 de Janeiro p.p.,
documento que se dá por reproduzido, com o propósito de atribuição de um
subsídio de € 3 890 (três mil oitocentos e noventa euros), ao Clube de Caça e
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Pesca de Tábua, para apoio nas despesas a suportar por aquela associação
com a realização nos dias 9 e 10 de Fevereiro próximo das Montarias do
Centro 2002.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta,
para produção de efeitos imediatos.

05. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;

Presente a informação n.º 01/2002, de 2 de Janeiro p.p., da Dr.ª Ana
Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, informando
na sequência da informação n.º 88/2001, objecto de deliberação camarária
em reunião de 16 de Outubro do ano findo, que os protocolos celebrados com
Juntas de Freguesia do concelho para apoio a actividades de educação e
cultura se mantêm vigentes de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Julho de 2002
(início e fim do ano lectivo).
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, proceder
ao pagamento mensal dos subsídios atribuídos na reunião referida, a partir do
mês de Outubro de 2001, dado o mês de Setembro já ter sido liquidado.

Presente a informação n.º 07/2002, de 24 de Janeiro p.p., da Dr.ª Ana
Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, propondo
em aditamento à sua informação n.º 75/2201, objecto de deliberação
camarária em reunião de 26 de Setembro de 2001, que sejam igualmente
consideradas, em termos de subsídio, as Juntas de Freguesia de Tábua e de
Candosa, em número de mais duas salas, dado as mesmas ainda não
estarem definidas aquando da apresentação daquela informação à Câmara.
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Face ao teor da referida informação, a Câmara deliberou, por
unanimidade, considerá-las, transferindo para as mesmas os valores
constantes na referida informação, ou seja € 149,64, por sala de aula.

Presente um pedido formulado por Susana Alexandra Costa Cruz,
estudante universitária (Curso de Filosofia), residente no lugar de S. Fagundo,
freguesia e concelho de Tábua, solicitando patrocínio para o carro de filosofia
a integrar no cortejo da Queima das Fitas da Universidade de Coimbra, no
mês de Maio.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
de € 49,88, no espaço publicitário do referido carro.

Presente um pedido formulado pelos Novos Fitados de Sociologia da
Universidade de Coimbra,

Filipa

Monteiro Pinto e Pedro José Cardoso,

responsáveis pela organização e construção de um dos carros que irá integrar
o cortejo da Queima das Fitas da referida Universidade, no mês de Maio,
solicitando algum patrocínio para o mesmo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
€ 49,88, no espaço publicitário do referido carro.

Presente um pedido formulado pelos Novos Fitados de Contabilidade e
Auditoria, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra,
Márcia Andrea Oliveira Ramos e Susana Simões, solicitando patrocínio para
um dos carros que irá integrar o cortejo da Queima das Fitas da Universidade
de Coimbra, no mês de Maio.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
€ 49,88, no espaço publicitário do referido carro.
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Presente a informação n.º 117/2001, de 11 de Dezembro do ano findo,
da Dr.ª Ana Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
relativa à atribuição de um subsídio no valor de € 1.995,19 (Esc. 400.000$00),
à Associação de Cultura, Recreio, Desporto e Melhoramentos de S. Simão,
para apoio nos gastos que efectuou com a prova de atletismo, denominada II
S. Silvestre de Tábua, que se realizou no passado dia 30 de Dezembro.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com aquela
informação e atribuir o subsídio proposto à referida Associação.

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Mouronho, datado de 4
de Janeiro do ano em curso, que se dá por reproduzido, solicitando apoio
para minimizar os encargos com o cortejo de carros alegóricos, a levar a
efeito no próximo dia 10 de Fevereiro.
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder àquela Junta de
Freguesia um subsídio no valor de € 997,60.
Presente um pedido do Agrupamento 0972 – Midões do Corpo
Nacional de Escutas, datado de 10 de Janeiro findo, documento que se dá por
reproduzido, solicitando à semelhança de anos anteriores, a atribuição de um
subsídio para apoio na realização do cortejo carnavalesco em Midões,
organizado por aquele agrupamento.
A Câmara, por proposta do Senhor Vereador José Alberto Pereira,
deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 2.493,99, ao
referido agrupamento para os fins indicados.
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06. – ARRENDAMENTO DO BAR DO TERMINAL RODOVIÁRIO;

Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador
José Alberto Pereira informou da necessidade de se proceder a novo
arrendamento do Bar do terminal Rodoviário, propondo a afixação de edital
para publicitação do arrendamento do espaço a ele destinado, mediante a
aceitação de propostas em carta fechada, por um período de duração fixo de
cinco anos, com uma base de licitação de € 150 (cento e cinquenta euros)
para renda mensal e uma caução de € 450 (quatrocentos e cinquenta euros).
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, fixar os montantes acima
referidos, bem como conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara
para elaboração de programa de concurso e caderno de encargos,
orientadores do referido arrendamento.

07. – ORÇAMENTOS DA E.D.P.;

Presente o ofício n.º 1306/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 290/01 –
Ampliação da rede de BT de Várzea de Candosa, com montagem de I.P.,
junto à habitação do Sr. Carlos Fonseca Correia“, documento que se dá por
reproduzido e que importa na comparticipação da Câmara no valor de €
516,26 , acrescido de IVA à taxa legal em vigor.com o referido orçamento.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
Presente o ofício n.º 1304/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 289/01 –
Ampliação da rede BT de Candosa, com montagem de I.P. , junto à habitação
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do Sr. Albano Garcia “, documento que se dá por reproduzido e que importa
na comparticipação da Câmara no valor de € 93,77, acrescido de IVA, à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
Presente o ofício n.º 1303/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 88/01 –
Ampliação da rede de BT da Quinta da Barroca, com montagem de I.P., junto
à habitação do Sr. Alfredo Pinto Godinho”, documento que se dá por
reproduzido e que importa na comparticipação da Câmara no valor de €
103,25, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 1332/01, de 23 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 292/01 –
Ampliação da rede BT de Vila Chã, com montagem de I.P., na estrada de
S.Geraldo e junto ao P.T.“, documento que se dá por reproduzido e que
importa na comparticipação da Câmara no valor de € 481,84, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
Presente o ofício n.º 1302/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 287/01 –
Ampliação da rede de BT de Lameiras, com montagem de I.P., junto à
habitação do Sr. José Cardoso “, documento que se dá por reproduzido e que
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importa na comparticipação da Câmara, no valor de € 275,34, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
Presente o ofício n.º 1301/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 286/01 –
Ampliação da rede de BT de Várzea de Candosa, com montagem de I.P.,
junto à habitação do Sr. Carlos Brás“, documento que se dá por reproduzido e
que importa na comparticipação da Câmara, no valor de € 157,62, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
Presente o ofício n.º 1300/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 285/01 –
Ampliação da rede de BT de Várzea de Candosa, com montagem de I.P.,
junto à habitação do Sr. José Santos Almeida”, documento que se dá por
reproduzido e que importa na comparticipação da Câmara, no valor de €
172,09, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 1299/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 283/01 –
Ampliação da rede de BT de Candosa, com montagem de I.P., no largo do
Pelourinho“, documento que se dá por reproduzido e que importa na
comparticipação da Câmara, no valor de €103,25, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 1298/01, de 15 de Novembro de 2001, da EDP
Distribuição Energia, SA, relativo ao “Orçamento URAGN n.º 284/01 –
Ampliação da rede de BT de Bogalhas, com montagem de I.P., na rua da
Fonte junto à habitação do Sr. Eduardo“, documento que se dá por
reproduzido e que importa na comparticipação da Câmara, no valor de €
550,67, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

08. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;

Presente uma missiva de Maria de Lurdes Pinto Castanheira, que
anexa uma declaração da Junta de Freguesia de Candosa, documentos que
se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou, por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para o seu educando Pedro Ricardo Castanheira Madeira.

09. – LOTEAMENTOS URBANOS;

Presente a informação n.º 04/2001, da Sr.ª Eng.ª Luísa Camacho, do
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, que se dá por
reproduzida, respeitante ao processo de loteamento urbano número 04/01SAD/60/008, aprovado em reunião de Câmara de 14 de Novembro do ano
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findo, propondo que a Sociedade proprietária do referido loteamento pague à
Câmara Municipal uma compensação, em numerário, correspondente à
diferença entre as áreas previstas ceder e a área cedida.
Atendendo ao parecer da Comissão de Avaliação de Terrenos,
documento que se dá por reproduzido, e aos esclarecimentos prestados pelo
Director do Departamento do DOUMA, Sr. Eng.º Rodrigues, foi deliberado por
unanimidade concordar com aquela proposta, devendo a MIDOPREDIALComércio e Indústria de Propriedades, Ld.ª, liquidar a compensação em
apreço, no valor de € 11.597,05, no acto do pedido de emissão do respectivo
alvará de loteamento.

10. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;

Presente uma lista de processos de obras particulares, de 15 de
Janeiro findo, submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido e
distribuída por todos os Senhores Vereadores.

11.- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADAS;

Presente a informação n.º 6/2002, de 23 de Janeiro findo, do Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, propondo a prorrogação da empreitada “Acessos ao Centro de
Saúde“, pelo prazo de 90 dias bem como do plano de trabalhos, conforme
solicitado pela firma adjudicatária “SOPOVICO - Sociedade Portuguesa de
Vias de Comunicação, S. A.“.
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Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.

Presente a informação n.º 7/2002, de 23 de Janeiro findo, do Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, propondo a prorrogação da empreitada “Rede de Águas
Residuais e Abastecimento de Água a Touriz“, pelo prazo de 6 meses,
conforme solicitado pela firma adjudicatária “Amadeu Gonçalves Cura &
Filhos, Ld.ª“.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.

Presente a informação n.º 8/200, de 23 de Janeiro findo, do Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, propondo a prorrogação da empreitada “Rede de Drenagem de
Águas Residuais de S. Simão“, até 30 de Maio do ano em curso, conforme
solicitado pela firma adjudicatária.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.

12.- CONCURSOS E CONSULTAS;

- E.N. 230-6 Beneficiação entre V. N. Oliveirinha e Candosa.
Presente o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe, que
se dá por integralmente reproduzido.

16

A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o referido projecto e
autorizar o lançamento de concurso público para a sua execução.
O Senhor Vereador Eduardo Pereira embora tenha votado a favor não
concorda com a manutenção do traçado por dentro de Vila Nova de
Oliveirinha.

13.- RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 6/RSF/02, de 22 de Janeiro findo, da
Repartição de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido,
relativa ao assunto em referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação.

14.- RESUMO DIÁRIO DE TEOURARIA;

Presente o resumo diário de Tesouraria número 20, de 29 de Janeiro
findo, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;
a) Maria Helena Tavares Pereira Dinis, de S. Miguel – Midões;

Interpelou a Mesa da Câmara acerca da pintura de automóveis
efectuada numa oficina junto à sua casa de habitação, fazendo entrega ao
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Senhor Presidente de um expediente que os Serviços da Câmara lhe
enviaram em 28 de Fevereiro do ano transacto e que se dá por reproduzido.
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que este assunto já tinha
sido objecto de deliberação camarária em reunião de 24 de Janeiro de 2001,
tendo o local em questão sido vistoriado por uma Comissão composta por
Técnico

do DOUMA,

Fiscal

Municipal , Técnica de Saúde Ambiental,

Técnico Auxiliar Sanitário da Delegação de Saúde, Coordenador da
Protecção Civil e Comandante dos Bombeiros Voluntários de Tábua,
concluindo a mesma que a oficina em apreço deveria interromper as
operações de pintura até à realização de obras adequadas aquele tipo de
prestação de serviços.
Mais informou que vai diligenciar, novamente, junto da Direcção do
Ambiente e da Comissão de Vistoria referida, no sentido desta situação voltar
a ser analisada.
Sobre o assunto e a título de esclarecimento, o Senhor Vereador Dr.
Jorge Veigas elucidou a Senhora D. Helena que a situação em causa deverá
ser resolvida via judicial, movendo uma Acção Cível e em caso de não dispor
de recursos económicos para tal, poderá requerer um Advogado Assistente.

b) Maria Manuela Dinis Silva de Brito, da Lameira-Espariz;

Questionou a Câmara quanto à execução do caminho da Lameira.
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que o caminho em apreço
vai ser contemplado no Plano de Actividades de 2002.
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c) José Castanheira Santos, do Covêlo de Baixo;

Interpelou a Mesa da Câmara dizendo que se sente prejudicado com
o arranjo do caminho que dá acesso à sua habitação na localidade de Covêlo
de Baixo, principalmente, quando chove pois além de ficar intransitável as
águas pluviais infiltram-se para a sua casa e quintal uma vez que o referido
caminho está a um nível mais alto.

Referiu ainda que continua sem

iluminação pública suficiente.
O Senhor Presidente ouvidas as reclamações, esclareceu que o
referido caminho já foi reparado várias vezes, mas como é estreito não tem
hipóteses de arranjo por empreiteiros dado as máquinas não entrarem no
mesmo. Assim, aquele caminho vai ter de ser arranjado pelo pessoal da
Câmara. Mais informou que vai mandar colocar a iluminação pública há tanto
esperada.

d) Saúl dos Santos, de S. Simão;
Informou a Câmara que

as obras de saneamento atrás da Escola

obstruiu os acessos às fazendas, impedindo assim a recolha dos lixos.
Quanto a este assunto o Senhor Vereador Eduardo Pereira colocou a
questão de que as outras obras de saneamento estão incompletas, criando
transtorno à passagem das pessoas.
O Senhor Presidente esclareceu que as obras de saneamento a levar
a efeito pela firma “Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª”, nas localidades
de S. Simão e Touriz, têm sido dificultadas pelo existência de rocha que de
início não estava prevista.
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A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes mostrou-se preocupada,
não pelo acabamento daquelas obras mas sim pela falta de sinalização, que
pode vir a constituir perigo para os adultos e crianças.
O Senhor Presidente informou que a lei é rigorosa e nesta
conformidade os empreiteiros terão de cumprir as regras de segurança.

E, eu

,servindo de

Secretário, a redigi e também a subscrevo.

O Presidente da Câmara

O Secretário
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