ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 24/2002 DE 23 DE OUTUBRO DE 2002
(PÚBLICA)

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
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
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:

- Reunião na DREC: - O Senhor Presidente da Câmara informou ter havido uma
reunião na DREC, em Coimbra, anterior à realizada no Governo Civil e referida na
reunião do executivo de 9 de Outubro p.p., com a Comissão de Pais da Escola
Primária de Póvoa de Midões, relativamente ao encerramento da Escola Primária.
A referida Comissão deslocou-se em 3 táxis tendo o Senhor Presidente da
Câmara proposto a liquidação das facturas n.ºs 233, 798 e 193 apresentadas pela
mesma, no valor total de € 215,56 (duzentos e quinze euros e cinquenta e seis
cêntimos), documentos que se dão por reproduzidos. Trata-se de mães altamente
carenciadas financeiramente que não se conformam com o encerramento da
escola pois não têm condições económicas. Foram recebidas pela Senhora
Directora da DREC, Senhor Director Regional Adjunto, Presidente da Junta e
Presidente da Câmara.
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Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por maioria
aprovar o pagamento das referidas facturas, com a abstenção do Senhor
Vereador, Serafim Martins.

- Conselho Executivo da Escola Secundária de Tábua:
O Senhor Presidente da Câmara exibiu um documento que lhe foi
apresentado pelo Senhor Presidente do Conselho Executivo da Escola
Secundária de Tábua, que se dá por reproduzido, que lhe foi enviado pelo
Ministério da Educação.
Naquele documento é declarado nulo o acto eleitoral realizado em 10 de
Julho último com a indicação da realização de novas eleições em pleno período
escolar.
Todos os Senhores Vereadores pronunciaram-se sobre o assunto,
salientando a instabilidade que todo este conjunto de acontecimentos está a
acarretar para a escola e comunidade Tabuense, com alusões na imprensa e
agravamento de problemas e tensões existentes na escola.
A Câmara deliberou por unanimidade conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para em conjunto com o Consultor Jurídico da Câmara
preparar e remeter uma exposição ao Senhor Ministro da Educação.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas alertando para a
necessidade de se encontrar uma solução para o escoamento das águas pluviais
na rua principal da Vila e junto às escolas.
Ainda no seguimento da sua intervenção, questionou o Senhor Presidente
sobre as verbas do PIDDAC.
Relativamente à questão do escoamento das águas, o Senhor Presidente
informou que o assunto está a ser resolvido. Quanto às verbas referidas foram
prestados os devidos esclarecimentos pelo Senhor Chefe de Divisão, Dr. António
Vaz.
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Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes;
Interveio a Senhora Vereadora para dar conhecimento sobre a existência
de uma paragem de autocarro junto ao Centro de Saúde, havendo agora
necessidade de se proceder à colocação do respectivo abrigo.
Aproveitou para alertar da necessidade de se avivar os traços brancos da
estrada que dá acesso ao Rio Mondego, o que melhorará substancialmente a
visibilidade dos condutores, principalmente em dias de nevoeiro, evitando-se
assim acidentes.
Ainda no seguimento da sua intervenção, manifestou o seu desagrado pelo
facto de até ao momento, a Câmara não ter resolvido o problema relacionado com
a sede da Associação de Pais.
Sobre acidentes rodoviários, interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas
para alertar uma vez mais para a necessidade de serem colocados semáforos
nas zonas de Venda da Esperança e Espariz, dado tratar-se de vias
perigosíssimas.
Relativamente à sinalização das estradas o Senhor Presidente da Câmara
informou que este assunto já foi abordado em reuniões havidas no Governo Civil
de Coimbra.
Mais informou ter já solicitado à J.A.E., a colocação de reforço no
gradeamento da ponte sobre o Rio Mondego.
Quanto à sede da Associação de Pais, o Senhor Presidente informou que a
situação está a ser estudada, embora entenda que a mesma deveria instalar-se
junto à escola, ou seja o lugar onde exerce as funções.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 9 DE OUTUBRO DE 2002;
Presente a acta em referência que depois de analisada foi aprovada por
unanimidade.
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02. – LINHAS DE CRÉDITO AO INVESTIMENTO AUTÁRQUICO – QCA III;
Presente uma informação de 15 de Outubro p.p. do Senhor
Presidente da Câmara, documento que se dá por reproduzido, informando da
aprovação em Unidade de Gestão de 10 de Outubro p.p., de um conjunto de
candidaturas ao FEDER, bem como das linhas de crédito ao investimento
autárquico no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio.
Analisado o documento e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
a produção de efeitos imediatos, proceder à formalização de uma candidatura à
Medida 1.8, Bonificação de Juros em Linhas de Crédito ao Investimento
Autárquico, Eixo 1, bem como ratificar o acto de consulta ao mercado financeiro
nos termos previstos no respectivo regulamento.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
a produção de efeitos imediatos, nomear uma comissão de abertura e análise das
propostas apresentadas pelas entidades bancárias, constituída pelo Senhor
Presidente da Câmara, Eng. Francisco Ivo de Lima Portela, que poderá ser
substituído pelo Senhor Vice-Presidente, José Alberto Pereira, pelo Senhor
Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. José Manuel de Melo
Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.
António José Gonçalves dos Santos Vaz.

03. – PAVICOIMBRA CONSTRUÇÕES, LD.ª;
Presente um documento de 17 de Outubro p.p., que se dá por reproduzido,
da firma PAVICOIMBRA - CONSTRUÇÕES, Ld.ª, solicitando que seja
considerado sem efeito o pedido de confirmação de créditos efectuado por
documento de 25 de Julho p.p., para efeitos de pagamento à firma
BCPFACTORING, S.A. dos créditos decorrentes das facturas n.ºs 336 e 337, e
requerendo que o pagamento lhes seja directamente efectuado.
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos, a
Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para a
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produção de efeitos imediatos, dar sem efeito a deliberação tomada em reunião
de 9 de Outubro p.p., passando o pagamento a ser directamente efectuado à
firma PAVICOIMBRA - CONSTRUÇÕES, Lda.
04. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
Presente uma missiva de Henrique Quaresma Dinis, que anexa um
atestado da Junta de Freguesia de Candosa, solicitando isenção de pagamento
de transporte escolar para os seus educandos Ana Catarina Marques Dinis e
Sónia Isabel Marques Dinis, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito para os seus educandos Ana Catarina Marques Dinis e Sónia Isabel
Marques Dinis.
05. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
Presente a lista de processos de obras particulares de 26 de Setembro p.p.
submetida a despacho, documentos que se dão por reproduzidos e distribuída por
todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
06. – REVISÃO DE PREÇOS;
Presente a informação n.º 116/2002, de 21 de Outubro, do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo à revisão
de preços, apresentada pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da
obra “ Construção da Rede de Águas Residuais de Covas “, no valor de 5.322,52
€( cinco mil trezentos e vinte e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.
07. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
Presente a informação n.º 114/2002, de 21 de Outubro, do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto
de medição n.º 1 de trabalhos normais, apresentado pela Firma MIBOBLOCO –
Blocos de Cimento, Ld.ª, da obra “Reposição de muro em Vila do Mato – Midões
(Reparação de muro no caminho da Maceira)“, no valor de 4.938,10 € (quatro mil
novecentos e trinta e oito euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 115/2002, de 21 de Outubro, do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto
de medição n.º 1 de trabalhos normais, apresentado pela Firma MIBOBLOCO –
Blocos de Cimento, Ld.ª, da obra “Reparação de caminho em Vila do Mato –
Midões (Reparação no cruzamento, sito no caminho do Viso)“, no valor de
4.888,22 € (quatro mil oitocentos e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

08. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º47/RSF/02 de 17 de Outubro p.p., da Repartição
de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao
assunto em referência.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos
imediatos, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes daquela
informação.
09. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria número 201, de 22 de Outubro
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;
- José Castanheira Santos, do Covêlo de Baixo;
Presente o munícipe em referência expressando o seu descontentamento
pelo facto da Câmara, até à presente data, não ter resolvido o problema
relacionado com o acesso à habitação do mesmo, situação que já expôs na
reunião ordinária pública de 30 de Janeiro p.p..
Face aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Vereador, Serafim
Martins, o Senhor Presidente da Câmara informou ainda aquele munícipe que o
pedido de iluminação pública já tinha sido solicitado à E.D.P. Quanto ao arranjo
do acesso, o mesmo irá ser executado pelo pessoal desta Câmara, uma vez que
o empreiteiro se recusou a fazê-lo por não dispôr de máquinas adequadas para
uma rua tão estreita.
E eu,

servindo de Secretária, a redigi e

também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

O Secretário,
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