ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 12/2003 DE 14 DE MAIO DE
2003

PRESENTES:
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltaram à presente reunião, o Senhor Presidente da Câmara e o
Senhor Vereador, Eduardo Pereira por motivos de representação do
Município , (em Poznan), na Polónia, conforme deliberação tomada na
Reunião de Câmara de 30 de Abril p.p., tendo presidido à mesma o Senhor
Vereador, José Alberto Pereira, na qualidade de Vice – Presidente.
Faltou, igualmente, à presente reunião o Senhor Vereador, Dr Jorge
Manuel Cova Veigas, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara
deliberado justificar as referidas faltas.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Pelo Senhor Vice-Presidente e a pedido

do Senhor Presidente da

Câmara, foi dado a conhecer que no próximo dia 23 de Maio, o Exm.º Senhor
Presidente da República visitará o Concelho de Tábua, nomeadamente a
Escola Básica do 2.º Ciclo de Tábua, dado que a finalidade da sua visita se
subordina ao tema “ A Educação “, seguindo-se

uma sessão solene no

Edifício dos Paços do Município.
Mais deu a conhecer

que irá solicitar colaboração aos Bombeiros

Voluntários de Tábua, para fazer a Guarda de Honra, bem como convidar os
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Ranchos Folclóricos existentes no concelho, afim do Chefe de Estado e
respectiva comitiva serem recebidos condignamente.
Informou, ainda, que serão adquiridas além de lembranças em cobre
para oferta, arranjos de flores para ornamentação do Salão Nobre da Câmara,
Livro de Honra, placa comemorativa, foguetes, contratação da Banda de
Música de S.João de Areias e almoço a elementos da comitiva.
Aprovado por unanimidade.
Ainda pelo Senhor Vice – Presidente da Câmara foi proposto, que
fosse incluído na ordem dos trabalhos, mais um ponto relativo, a
“ADIBER/GARANTIA BANCÁRIA/DECLARAÇÃO “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES

Não houve intervenções por parte dos Senhores Vereadores.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 30 DE ABRIL DE 2003;
DELIB. N.º 120 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. –
EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A MÉDIO/LONGO PRAZO ATÉ AO
MONTANTE DE 520.762,00 €/ADJUDICAÇÃO;
DELIB. N.º 121 – Presente o documento de 8 de Maio p.p., de análise das
propostas para o empréstimo

financeiro até ao montante € 520.762,00
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(quinhentos e vinte mil setecentos e sessenta e dois euros), identificado
na epígrafe, documento que se dá por reproduzido, apresentadas pelas
Entidades Bancárias Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra,
Banco

BPI,

Banco BCP e Caixa Geral de Depósitos, 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 15 de Abril de 2003.
Após a sua análise e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, adjudicar o referido empréstimo ao Banco BCP,
com o indexante Euribor a seis meses (base 360 dias), apresentando um
“spread” de 0,875%, sem saque mínimos, com prestações semestrais iguais,
postecipadas e sucessivas e com as restantes condições constantes da
proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, submeter a presente deliberação
a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, bem como autorizar o
Senhor Presidente a assinar o respectivo contrato, em representação da
Câmara Municipal.
03. – ACÇÃO DE PROCESSO ORDINÁRIO N.º 135/1999/ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA;
DELIB. N.º 122 - Presente o ofício/notificação com a referência n.º 47863, de
6 de Maio p.p., do Tribunal Judicial de Tábua, que anexa Sentença/Acordo
obtidos no processo de Acção Ordinária n.º 135/99, em que são autores João
Pedro Marques Dinis e Mulher e Réu o Município de Tábua, documentos que
se dão por reproduzidos.
Face ao acordo obtido e feitos os esclarecimentos necessários pelo
Senhor Vice-Presidente e pelo Senhor Vereador Serafim Martins, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, solicitar ao mandatário dos Autores, Dr.
José Manuel Amaral, com escritório em Oliveira do Hospital, o envio para esta
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Câmara Municipal da documentação necessária à realização da escritura
pública de compra e venda nos serviços de notariado privativo desta Câmara
Municipal, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgá-la
em representação da Câmara Municipal.
04. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 123 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Sandra Margarida Oliveira Semedo.
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.
05. – FACTORING/ASFABEIRA, SOCIEDADE DE ASFALTAGEM E
BRITAGEM DAS BEIRAS, LDA;
DELIB. N.º 124 - Presente um ofício de 15 de Abril p.p., da firma ASFABEIRASociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, L.da, documento que se dá
por reproduzido, relativa à cedência de créditos a favor de LUSOFACTORSociedade de Factoring, S.A..
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos,
a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, nada ter a obstar àquela cedência de
créditos, desde que dali não resultem juros ou encargos para a Câmara
Municipal, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu
substituto legal a assinar o documento referente à aceitação daquele
Factoring em representação da Câmara Municipal.
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06. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º125 - Presente a lista de processos de obras particulares, de 24 de
Abril p.p., submetida a despacho, documentos que se dão por reproduzidos e
distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
07. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 126 –Presente a informação n.º 38/2003 de 13 de Maio p.p. do
Senhor Eng.º José Lima e com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto
de medição n.º 3 de trabalhos normais, apresentado pela Firma Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, L.da, da obra ”Sistema de Drenagem de Águas
Residuais do lugar de Póvoa de Midões”, no valor de 32.244,50 €, 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,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Presente a informação n.º 008/2003 de 13 de Maio p.p. da Senhora
Eng.ª Luísa Camacho e com a concordância 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 Cipriano Pereira
de Carvalho & Filhos, L.da, da obra ”Construção do Sistema de Drenagem de
Águas Residuais de Várzea de Candosa”, no valor de 43.485,20 €, 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,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
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08. – 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2003.;
DELIB. N.º 127 - 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 da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento.
Presente a 3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do
corrente ano financeiro, resultante de solicitação do Departamento de Obras,
Urbanismo e Meio Ambiente, conforme informação n.º 16/2003 de 29 de Abril
p.p., do Senhor Director de Departamento, 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 a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida alteração ao Plano Plurianual de
Actividades.
09. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 128 - Presente a informação n.º 7/SETL/03 de 9 de Maio p.p., da
Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, 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 a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
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10. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 129 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 88 de 13 de Maio
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

11. - ADIBER/GARANTIA BANCÁRIA/DECLARAÇÃO;
DELIB. N.º 130 - Presente o ofício n.º 59/2003 MV, de 15 de Abril p.p., da
ADIBER-Associação de Desenvolvimento de Góis e da Beira Serra, entidade
gestora do programa LEADER + para a Região da Beira Serra, documento
que se dá por reproduzido, solicitando a emissão de uma declaração desta
Câmara Municipal, na qualidade de entidade que integra o Conselho de
Parcerias da Beira Serra, com vista à emissão de garantia bancária nas
condições propostas pela ADIBER.
Feitos os esclarecimentos necessários pelo Senhor Vice-Presidente, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos, proceder à emissão da mencionada
declaração nos termos solicitados pela ADIBER.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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