ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 19/2002 DE 21 DE AGOSTO DE 2002

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Dr. Jorge Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:

O Senhor Presidente deu a conhecer o teor da missiva enviada pelo Director
do jornal “A Bola” , em 22 de Julho p.p., documento que se dá por reproduzido,
respeitante à homenagem que a Câmara prestou ao referido jornal em que é
salientada a importância de dar a conhecer a todas as regiões o que se está a
fazer em termos de desporto e desenvolvimento turístico no interior do país,
através de estágios de grandes colectividades. A Câmara tomou conhecimento.

Ainda no seguimento da sua intervenção, deu a conhecer o ofício n.º
DG/C/05/25072002, de 25 de Julho p.p., das Águas do Planalto, remetendo
documento de carácter informativo sobre o desenrolar da execução das obras
anexas à concessão do sistema de abastecimento e distribuição de água, que se
dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:
Interveio o Senhor Vereador, Eduardo Pereira solicitando, na sequência da
comunicação escrita enviada a esta Câmara Municipal pelo Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha e no âmbito da protecção civil
municipal, resolução para os problemas com que aqueles Bombeiros se debatem
aquando do reabastecimento das viaturas. Uma vez que o poço da ponte de
Covas, onde habitualmente efectuavam o abastecimento, deixou de ter água
solicita a construção de um tanque e instalação de captação perto do
Quartel(novo), relembrando que esta alternativa já fora aprovada em reunião dos
órgãos da Protecção Civil há cerca de 5 anos.
Mais solicita instalação de uma cabine e fornecimento de energia eléctrica
na lagoa de Midões( da Midobloco), a fim dos referidos Bombeiros poderem instalar
uma bomba de captação de água. Quanto ao abastecimento de água aos
reservatórios de Midões/Póvoa de Midões/Loureiro/Vila Nova de Oliveirinha, aquele
Senhor Vereador pergunta: - Quem paga o abastecimento que está a ser feito
pelos Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha e Tábua?
-

A Empresa Águas do Planalto ou a Câmara Municipal de Tábua ?
Neste contexto pede a intervenção do Senhor Presidente da Câmara junto

daquela Empresa para pagamento do serviço.
Sobre o exposto o Senhor Presidente da Câmara informou que irão ser
tomadas as devidas providências para resolução dos problemas apresentados.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01.– APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 10 DE JULHO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
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02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÃMARA
ORDINÁRIA PÚBLICO DE 24 DE JULHO DE 2002;

Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.

03.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL/INCOMPATIBILIDADES/IMPEDIMENTOS;

Presente o ofício n.º 543, do Tribunal Constitucional, datado de 1 de Agosto
p.p., que se dá por reproduzido, anexando cópia do despacho do Exm.º Presidente
daquele Tribunal relacionado com a

interpretação da Lei n.º 64/93, de 26 de

Agosto e sucessivas versões dadas pelas Leis n.ºs 28/95 e 12/98, de 18/8 e 24/2,
respectivamente, sobre “ Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos
dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos “, esclarecendo quais os
titulares que obrigatoriamente têm de apresentar as declarações de inexistência de
incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos autárquicos, assunto este
já divulgado a todas as Juntas de Freguesia do Concelho.
A Câmara tomou conhecimento.
04. – BENEFICIAÇÃO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. 501 TÁBUA/ÁZERE
INCLUINDO VARIANTE A QUINTELA/REPROGRAMAÇÃO FÍSICA;

Presente o ofício n.º 207978 da Comissão de Coordenação da Região
Centro, datado de 7 de Agosto p.p., informando que foi aprovada a reprogramação
física da candidatura designada por “ Beneficiação e Rectificação da EM 501
Tábua/Ázere incluindo variante a Quintela “.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, ratificar o acto
do pedido de reprogramação física do referido projecto de candidatura, bem como
das alterações do projecto.
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05. - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO
LUGAR DE PÓVOA DE MIDÕES/CANDIDATURA AO P.O.R.CENTRO;

Presente o projecto de candidatura identificado na epígrafe, que se dá por
reproduzido, com uma comparticipação FEDER de 75% do valor do investimento
elegível de 433.331,60€ ( quatrocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e um
euros e sessenta cêntimos).
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de candidatura.
06. – CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
VÁRZEA DE CANDOSA/CANDIDATURA AO P.O.R.CENTRO;

Presente o projecto o projecto de candidatura identificado na epígrafe, que
se dá por reproduzido, com uma comparticipação FEDER de 75% do valor do
investimento elegível de 171.903,79 € ( cento e setenta e um mil novecentos e três
euros e setenta e nove cêntimos).
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de candidatura.

07. – ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA/EXECUÇÃO DA OBRA;

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das várias exigências
apresentadas pela Liga de Futebol, quanto à realização de jogos no Estádio
Municipal, pelo que houve necessidade urgente de se elaborar o projecto
contemplando casas de banho para ambos os sexos e deficientes, bancadas,
colocação de arame farpado à volta dos muros, separação entre as duas bancadas
e gradeamentos, sendo estas obras executadas por administração directa.
Prestados os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade aprovar o projecto em questão.
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08. – A.D.E.P.T.O.L.I.V.A.;

O Senhor Vice-Presidente da Câmara propôs que a Câmara Municipal
atribua um subsídio de € 4 000,00 (quatro mil euros) à A.D.E.P.T.O.L.I.V.A.,
Associação para o Ensino Profissional nos Concelhos de Oliveira do Hospital,
Tábua e Arganil, para fazer face às dificuldades de funcionamento porque está a
passar aquela associação, devido aos atrasos verificados no processamento de
verbas por parte das instituições oficiais, e ainda aos processos de indemnização
de alguns docentes, sobre os quais já recaíram decisão do Tribunal do trabalho do
Círculo de Coimbra.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar
a presente proposta de atribuição
09. – ADESÃO Á MUNICÍPIA S.A.;
Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, este ponto foi por
unanimidade do executivo municipal retirado da ordem de trabalhos.
10. – FACTORING/PAVICOIMBRA CONSTRUÇÕES,LD.ª;
Presente o ofício da Pavicoimbra - Construções, Ld.ª, de 25 de Julho p.p.,
anexando um conjunto de documentos, que se dão por reproduzidos, relativos à
cessão de créditos por parte daquela empresa à firma BCPFACTORING, S.A.
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos, a
Câmara deliberou, por unanimidade, nada ter a obstar àquela cessão de créditos,
bem como ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara.
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11. - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;

Presente a informação n.º 37/2002, de 7 de Maio p.p., da Dr.ª Ana
Paula Neves, da DAESC, que anexa um conjunto de documentos que se dão por
reproduzidos, relativa à atribuição de um subsídio no valor de € 1.000 (mil euros), à
Junta de Freguesia de Covas, para apoio nos gastos a efectuar com trabalhos de
arqueologia a levar a efeito na referida freguesia de Covas, por um grupo de
arqueólogas, nas duas primeiras semanas de Agosto.
Sobre o assunto interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes que
sendo conhecedora da situação prestou os esclarecimentos necessários e sugeriu
que a Câmara delimitasse as zonas onde esses trabalhos estão a ser executados.
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que a delimitação sugerida dependerá
do relatório apresentado pelo grupo de arqueólogas e de contactos a efectuar com
as Juntas de Freguesia.
Face à importância que este tipo de levantamento tem para o concelho de
Tábua, a Câmara deliberou por unanimidade, concordar com aquela informação e
atribuir o subsídio proposto à referida Junta de Freguesia.
12. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;

Presente uma missiva de Maria de Lurdes Malheiros Gonçalves Lemos, que
anexa um atestado da Junta de Freguesia de Mouronho, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para o seu educando Sandra Manuela Gonçalves
Lemos, 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 Sandra Manuela Gonçalves Lemos.
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Presente uma missiva de George Parigger, que anexa uma declaração da
Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para os seus educandos Sinaida Parigger e Malin Parigger, 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 os seus educandos Sinaida Parigger e Malin Parigger.
Mais foi deliberado por unanimidade, solicitar parecer à Embaixada do País
a que pertence sobre a situação financeira do requerente e se está a receber
qualquer subsídio ou pensão do seu País de origem.

Presente uma missiva de Catarina Isabel Rodrigues Ribeiro, que anexa uma
declaração da Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar, 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-lhe a atribuição de passe
escolar gratuito.

Presente uma missiva de João Oliveira Morais, que anexa uma declaração
da Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de pagamento de transporte
escolar para o seu educando Mónica Sofia Fonseca Morais, 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 Mónica Sofia Fonseca Morais.
13. – GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA;

Presente o ofício n.º 7406, de 6 de Agosto p.p. do Governo Civil do Distrito
de Coimbra, que anexa o regulamento e traçado da “Prova de Cicloturismo
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11/08/2002 “, documentos que se dão por reproduzidos, solicitando o parecer a que
se refere a alínea d) do n.º 2 da Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara ao informar o
Governo Civil que a Câmara Municipal nada tem a obstar na realização daquele
evento desportivo.
14. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
- Informação Prévia:
Presente o processo de licenciamento de obras

n.º 23/2002 –

SAD/30/014,que se dá por reproduzido, em que é requerente a Firma Borges
Martins & Filho, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara,

foi deliberado por

unanimidade, indeferir o pedido de informação prévia, atendendo às informações
do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa Camacho e parecer do
Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 34/02 – SAD/30/014,que
se dá por reproduzido, em que é requerente Vitor Manuel Martel Cuco.
Posto o assunto à consideração da Câmara,

foi deliberado por

unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia, atendendo às informações
do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa Camacho e parecer do
Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, devendo o requerente indicar
o tipo de tratamento a dar às águas provenientes da lavagem, bem como se
processará o acesso ao armazém sem colidir com o estacionamento do
supermercado.
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Presente o processo de licenciamento de obras n.º 35/02 – SAD/30/014,que
se dá por reproduzido, em que é requerente Vitor Manuel Martel Cuco.
Posto o assunto à consideração da Câmara,

foi deliberado por

unanimidade, solicitar ao Senhor Arquitecto Carlos Santos apresentação de estudo
detalhado relacionado com os estacionamentos, volumetrias e número de inquilinos
contemplado a fim do presente pedido ser apreciado numa próxima reunião de
Câmara.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 43/02 – SAD/30/014,que
se dá por reproduzido, em que é requerente Carla Susana Araújo da Cruz.
Posto o assunto à consideração da Câmara,

foi deliberado por

unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia, atendendo às informações
do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa Camacho e parecer do
Senhor Director do DOUMA,

Eng.º Pedro Rodrigues, devendo a requerente

especificar o tipo de construção que pretende e para que fim.
15. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;

Presente uma lista de processos de obras particulares, de 26 de Julho p.p.,
submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido e distribuída por
todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
16. – ISENÇÃO DE TARIFAS;

Presente um requerimento da Liga dos Amigos de Vila Chã, de 10 de Julho
p.p., que se dá por reproduzido e onde é requerida a isenção de pagamento de
tarifa de ramal de saneamento.
Face ao requerido e ao teor da informação do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues , a Câmara deliberou por unanimidade, conceder a isenção
do pagamento de tarifa de saneamento à Liga referida.
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17. – 1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 3.ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL DE 2002/PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO EM VIGOR
A PARTIR DE 01.05.2002;

Presente a 1.ª Alteração ao Plano de Actividades do corrente ano financeiro,
bem como a informação n.º 95/2002, de 20 de Agosto, do Senhor Director de
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar
a referida alteração ao Plano de Actividades.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, submeter à aprovação da Assembleia
Municipal no que concerne à alteração efectuada para anos seguintes.
Presente a 4.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano financeiro,
documento que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte para produção de efeitos imediatos, aprovar a
referida alteração ao Orçamento.

18. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 35/RSF/02, de 14 de Agosto p.p., 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,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, ratificar
os actos que deram origem às facturas constantes daquela informação.
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19. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Presente o resumo diário de Tesouraria número 156, de 20 de Agosto p.p.,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretário, a redigi e

também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

O Secretário,
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