ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º 06/2003 DE 12
MARÇO DE 2003

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. Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Mário de Almeida Loureiro
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA

O Senhor Presidente da Câmara propôs, que fossem incluídos na
ordem dos trabalhos, mais dois pontos relativos, a “ PAD - Produção de
Actividades Desportivas/Grande Prémio Rota do Marquês” e “ “Construção da
Rede de águas Residuais do Cadoiço, St.º Amaro e Esporão “.
Dado o carácter urgente dos assuntos propostos, foi a referida
proposta aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente deu conhecimento de uma reunião havida na
Câmara Municipal de Viseu, no passado dia 26 de Fevereiro, para a qual foi
convidado através do ofício n.º 4531, de 19 de Fevereiro p.p., que se dá por
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reproduzido, tendo como objectivo avaliar o interesse do Município de Tábua
em integrar uma Área Metropolitana com sede em Viseu e constituída por
dezanove Municípios do Distrito de Viseu, Guarda e dois do Distrito de
Coimbra – Tábua e Oliveira do Hospital.
Referiu , ainda , o facto de o Município de Tábua não ter sido
convidado para a reunião havida em Coimbra para a criação da respectiva
área Metropolitana.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou que na
referida reunião estiveram presentes quase todos os municípios convidados e
que ,em seu entender , a adesão do Município a uma Área Metropolitana só
trará benefícios para o nosso concelho.
A Câmara tomou conhecimento e todos os Senhores Vereadores se
pronunciaram sobre o assunto.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
Interveio esta Senhora Vereadora para dar conhecimento

da

obrigatoriedade de Planos de Segurança na execução de obras diversas, na
sequência de reunião havida com o IDICT – Instituto de Desenvolvimento e
Inspecção das Condições de Trabalho,

sendo as Câmaras Municipais

responsáveis pelos mesmos.
A Câmara tomou conhecimento.

Ainda no seguimento da sua intervenção, informou o executivo que a
Escola do 2.º Ciclo, não apresentou até ao momento qualquer proposta para
efectuação do Agrupamento Vertical, pelo que a proposta irá avançar por
parte da Câmara.
A Câmara tomou conhecimento.
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Por fim, informou ainda que

conforme solicitado no ofício número

1586/40, de 20/02/2003, do Centro de Área Educativa de Coimbra, foi
proposto o próximo dia 4 de Abril para realização de reunião relacionada com
o “ Reordenamento da rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano
escolar de 2003/2004”, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.
A Câmara tomou conhecimento.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira:
Interveio o Senhor Vereador Eduardo Pereira para alertar a Câmara
sobre a inexistência de um Plano de Emergência do Concelho de Tábua,
sendo o mesmo obrigatório e necessário em caso de catástrofe natural ou de
outra ordem.
Sobre o assunto prestou esclarecimentos o Senhor Vereador, Serafim
Martins.
A Câmara tomou conhecimento.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003;
DELIB. N.º 69 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO,
TAXAS E COMPENSAÇÕES/TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO/FIXAÇÃO
PARA 2003 DO VALOR A QUE CORRESPONDE O PROGRAMA
PLURIANUAL;
DELIB. N.º 70 – Nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação, Taxas e Compensações, publicado em Diário da República, II
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Série, n.º42, de 19 de Fevereiro, do

artigo 24.º alínea f) “– Programa

Plurianual - valor total do investimento previsto no plano de actividades para
execução de infra-estruturas urbanísticas e equipamentos públicos destinados
a educação, saúde, cultura, desporto e lazer. “, foi apresentado um quadro
resumo com os valores do Plano Plurianual de Investimentos (PPI),
correspondendo em Euros ao valor de 3.814.951,00, para o ano de 2003,
documento que se dá por reproduzido.
Feitos os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente da Câmara
e o Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que exibiram a
fórmula que dá origem à TMU (taxa municipal urbanística) e explicaram o
significado dos diversos coeficientes, assim como o quociente PPI/AU do qual
resulta o valor fixo de 3.150,17 Euros/ha , constantes no Regulamento, a
Câmara deliberou por unanimidade concordar com o referido quadro e aceitar
o valor estipulado do PPI.
03. – XIV FEIRA/FESTA DOS PRODUTORES E DO QUEIJO DA SERRA DO
CONCELHO DE TÁBUA;
DELIB. N.º 71 – Presente a informação n.º 11/2003, de 10 de Março p.p., da
Dr.a Ana Paula Neves da DAESC, relativa à realização no próximo dia 14 de
Março da XIV Feira-Festa dos produtores e do Queijo da Serra do Concelho
de Tábua, nos moldes dos anos anteriores, documento que se dá por
reproduzido.
Feitos os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, concordar com a referida informação

e

mandatar o Senhor Presidente da Câmara para, em alternativa, avaliar da
oportunidade e interesse em proceder a uma candidatura ao Programa
LEADER.
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04. – EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO/ADJUDICAÇÃO;
DELIB. N.º 72 – Presente o documento de 26 de Fevereiro p.p., de análise
das propostas para o empréstimo financeiro até ao montante € 150.000,00
(cento e cinquenta mil euros), identificado na epígrafe, documento que se dá
por reproduzido, apresentadas pelas Entidades Bancárias Banco Totta &
Açores, Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, Caixa Geral de
Depósitos e Banco Comercial Português, elaborado pela comissão constituída
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelo Senhor Director do DAF, Dr. José
Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe de Divisão da DGF,
Dr. António José Gonçalves dos Santos Vaz, nomeada em reunião de
Câmara de 11 de Janeiro de 2002.
Após a sua análise e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, adjudicar o referido empréstimo

à Caixa de

Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, na modalidade de conta corrente
caucionada, com taxa de juro Euribor a três meses, com um “spread” de
0,59% e cujo prazo de pagamento de juros seja trimestral com as prestações
postecipadas e juros calculados dia a dia e com as restantes condições
constantes da proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente a
assinar o respectivo contrato, em representação da Câmara Municipal.

05. – PRIMEIRAS JORNADAS VITÍCOLAS DO DÃO/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO;
DELIB. N.º 73 – Presente o ofício - circular n.º 1/02, de 4 de Dezembro de
2002, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, que se dá por reproduzido,
solicitando apoio financeiro para a realização das “ Primeiras Jornadas
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Vitícolas do Dão”, que têm por objectivo uma maior divulgação por todo o
país do “ O VINHO DO DÂO ”, símbolo da riqueza mais nobre da região das
beiras.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade atribuir à referida Comissão um subsídio no valor de 500,00€
(quinhentos euros), destinados a colmatar despesas com o evento em causa.
06. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERRA DO
AÇOR/RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2002;
DELIB. N.º 74 - Presente o ofício, de 7 de Fevereiro p.p., da Associação de
Desenvolvimento Regional Serra do Açor, que anexa o Relatório e Contas
daquela Associação, respeitantes ao ano de 2002, documentos esses que se
dão por reproduzidos e que foram aprovados na reunião da Assembleia Geral
Ordinária da mesma realizada no passado dia 19 de Fevereiro, na Câmara
Municipal de Penacova.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter o
assunto à Assembleia Municipal, para conhecimento.
07. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 75 - Presente uma missiva de Isabel Maria Ferreira Sousa
Pimenta, que anexa um atestado da Junta de Freguesia de Espariz,
solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para o seu educando
Carlos Daniel Sousa Pimenta, 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 o seu educando Carlos Daniel Sousa Pimenta.

Presente a informação n.º 10/03, de 27 de Fevereiro p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, propondo a isenção no pagamento de transporte
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escolar de Andreia Sofia Borges Castanheira, educanda de Maria do Céu
Borges Castanheira, que apresenta requerimento de 19 de Fevereiro p.p.,
acompanhada pelos serviços de Acção Social, 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 a Andreia Sofia Borges Castanheira.
08. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 76 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Ana Cristina Marques Correia Nunes.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Sílvia Alexandra Tavares Neves Montalvo.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
09. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;

DELIB. N.º 77 - Presente novamente o processo de licenciamento de obras
n.º 382/00 – SAD/40/013, que se dá por reproduzido, em que é requerente a
7

Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio da Freguesia de Sinde, e
onde é requerida a legalização da sede da mesma, construída há mais de dez
anos.
Face ao requerido e ao teor da informação do Senhor Director de
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, a Câmara deliberou por unanimidade,
aprovar a legalização requerida.
10. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

DELIB. N.º 78 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 48 de 11 de Março
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
11. – PAD-PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS/GRANDE
PRÉMIO ROTA DO MARQUÊS;

DELIB. N.º 79 - Presente um fax de 18 de Fevereiro p.p. da firma PADProduções de Actividades Desportivas, que anexa o documentos referentes à
prova velocipédica “Grande Prémio Rota do Marquês - 20 a 23 de Março”,
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,
em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos,
informar a firma PAD-Produções de Actividades Desportivas, que a Câmara
Municipal nada tem a obstar na realização daquele evento desportivo e
passagem nos respectivos percursos.
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12. – CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CADOIÇO,
S.TO AMARO E ESPORÃO;
DELIB. N.º 80 - Presente o projecto referente à construção do “ Sistema de
Drenagem de Águas Residuais dos Lugares de S.to Amaro, Cadoiço e
Esporão “ o Senhor Presidente da Câmara propôs a aprovação do mesmo e
solicitou autorização para que a referida obra fosse executada por
administração directa, uma vez que a obra não atinge o limite de 748.196,85
€, valor este aprovado em sessão ordinária de Assembleia Municipal de vinte
e oito de Fevereiro de dois mil e dois.
Posto o assunto à consideração foi deliberado por unanimidade,
aprovar o projecto e autorizar a realização da obra por administração directa,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

9

