ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 13/2003 DE 28 DE MAIO DE
2003 (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 Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Mário de Almeida Loureiro

Faltou à presente reunião, o Senhor Vereador, Dr Jorge Manuel Cova
Veigas, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado
justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Reportando-se à visita do Senhor Presidente da República ao nosso
Concelho, no passado dia 23 de Maio, que muito nos honrou, o Senhor
Presidente da Câmara informou ter abordado com o Chefe de Estado
assuntos que gostaria de ver resolvidos nomeadamente: - variante a Tábua e
construção do Quartel de Vila Nova de Oliveirinha.
Quanto à Conferência Internacional em Poznan (Polónia), fez questão
de salientar a maneira atenciosa como foram recebidos e a convicção que a
Polónia é um País desenvolvido e em alguns aspectos como a agricultura e
os transportes é superior ao nosso País.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, alertando a
Câmara para os problemas de falta de água que continuam a verificar-se na
freguesia de Vila Nova de Oliveirinha e que em seu entender, urge colmatar.
Sobre o assunto interveio o Senhor Vereador, Eduardo Pereira
chamando igualmente a atenção da Câmara para o facto de não existir um
depósito para abastecimento dos Bombeiros naquela zona. Mais informou
que no ano passado, durante mês e meio a captação de água ficou a seca,
motivo pelo qual solicita uma vez mais à Câmara, que proceda à construção
de um depósito com a capacidade mínima de 60.000 litros junto à captação
de água na Ponte de Covas, com a maior brevidade possível e de preferência
antes do período dos fogos florestais, de modo a assegurar a falta de água,
até porque se trata de um caso que se enquadra no âmbito da Protecção
Civil.
Perante

o

exposto,

o

Senhor

Presidente

afirmou

que

a

responsabilidade é das Águas do Planalto que já o ano passado foram
alertadas para o problema que é grave para as populações. Chamou, no
entanto, a atenção para o problema de haver ligações clandestinas à rede e
pessoas que assim durante a noite enchem tanques de rega.
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 14 DE MAIO DE 2003;
DELIB. N.º 131 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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02. – VIBEIRAS, SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A/FACTURA N.º
1700000096;
DELIB. N.º 132 – Presente a factura em referência, da Empresa VIBEIRAS –
Sociedade Comercial de Plantas, S.A., que se dá por reproduzida, no valor de
3.264,63 € , respeitante a trabalhos de manutenção no relvado do Estádio
Municipal de Tábua, efectuados no mês de Fevereiro p.p, tendo o
processamento da mesma sido autorizado em reunião de Câmara de 15 de
Abril p.p..
Verificando-se, posteriormente, face à informação do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, constante na referida factura, que o
contrato de manutenção já tinha acabado em 31 de Janeiro do ano em curso
e posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por unanimidade
dar sem efeito a deliberação tomada na reunião de 15 de Abril p.p. bem
como proceder à devolução da factura em questão à referida Empresa.

03. – RALLYE DE PORTUGAL 2001/REPARAÇÃO DE TROÇOS/ALUGUER
DE EQUIPAMENTO/FACTURA DA FIRMA SOPOVICO;
DELIB. N.º 133 – Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara
de 12 de Fevereiro p.p., foi novamente presente um conjunto de documentos,
que se dão por reproduzidos, relacionados com a factura n.º 0201076, da
Empresa SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação,
S.A., no valor de 2.842,73 € e respeitante a aluguer de equipamento
destinado à reparação do troço do último rallye realizado no concelho,
devidamente informada pelo Senhor Vereador, Serafim

Duarte Lopes

Martins.
Face ao teor da referida informação e posto o assunto à consideração
da Câmara, foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da
referida factura.
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04.

–

ASSOCIAÇÃO

DE

MUNICÍPIOS

DA

REGIÃO

PLANALTO

BEIRÃO/CONTA DE GERÊNCIA DE 2002;
DELIB. N.º 134 – Presente o ofício n.º 970, de 2 de Maio p.p., da Associação
de

Municípios da Região do Planalto Beirão,

que

anexa a Conta de

Gerência daquela Associação, respeitante ao ano de 2002, documento esse
que se dá por reproduzido e que foi aprovado na reunião da Assembleia
Intermunicipal da mesma realizada no passado dia 8 de Maio, conforme
convocatória enviada a coberto do ofício n.º 866, de 24 de Abril p.p., que se
dá igualmente por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter o
assunto à Assembleia Municipal, para conhecimento.

05.

–

ASSOCIAÇÃO

DE

MUNICÍPIOS

DA

REGIÃO

PLANALTO

BEIRÃO/CONSTRUÇÃO DE CANIL;
DELIB. N.º 135 - Presente o ofício n.º 1062, de 20 de Maio p.p., da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, documento que se
dá por reproduzido, relativo à intenção de construção de um canil na área do
aterro sanitário.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
informar aquela Associação de que a Câmara Municipal de Tábua apoia
totalmente a construção do referido canil, obra de elevado interesse para as
autarquias associadas.

06. - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;
DELIB. N.º 136 –

Presente um ofício de 21 de Maio p.p., da Junta de

Freguesia de Midões, que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição
de um subsídio de 1.500,00 €, para reforço no apoio ao pagamento das
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despesas daquela autarquia na realização no corrente ano da XIV Feira/Festa
dos Produtores e do Queijo da Serra do Concelho de Tábua.
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, conceder à Junta de Freguesia de Midões um subsídio no
valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para apoio ao suporte das
referidas despesa, mediante a celebração do respectivo protocolo.

Presente um ofício de 28 de Janeiro p.p., da Comissão de Festas do
Nosso Senhor dos Milagres, que se dá por reproduzido, solicitando a
atribuição de um subsídio para apoio na realização dos festejos em Honra do
Nosso Senhor do Milagres, a realizar nos dias 6,7,8,9 e 10 de Junho p.f..
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, conceder à Fábrica da Igreja de Tábua um subsídio no valor
de 3.750,00 € (três mil setecentos e cinquenta euros), para apoio ao suporte
das despesas com a realização dos mencionados festejos, mediante a
celebração do respectivo protocolo e atendendo ao significado que as Festas
de Nosso Senhor dos Milagres representam para a comunidade Tabuense.

Presente um ofício de 31 de Março p.p., do Clube Motorizado de
Tábua, que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição de um subsídio
para apoio na realização de provas desportivas no Concelho de Tábua, a
saber, VII Raid Beira Mondego 2003 e IV Passeio de Automóveis Antigos –
Clássicos das Beiras – 2003 e ainda actividades relacionadas com o ano de
2002.
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, conceder ao Clube Motorizado de Tábua um subsídio no
5

valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), para apoio na realização
daqueles eventos desportivos, mediante a celebração do respectivo protocolo.

Presente o ofício n.º 8CF001, de 6 de Maio p.p., da Junta de Freguesia
de Meda de Mouros, que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição de
um subsídio de 1.250,00 €, para apoio ao pagamento das despesas daquela
autarquia na realização do 8.º Convívio da Farinha 2003, evento que ocorreu
nos dias 17 e 18 de Maio p.p..
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, conceder à Junta de Freguesia de Meda de Mouros um
subsídio no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), para apoio
ao suporte das referidas despesa, mediante a celebração do respectivo
protocolo.
07. – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA/AGRADECIMENTO;
DELIB. N.º 137 – Presente o ofício n.º 685.2003, de 5 de Maio p.p., da
Associação Académica de Coimbra, que se dá por reproduzido, agradecendo
todas facilidades prestadas por esta Câmara Municipal para que a época
desportiva 2002/2003, daquela Associação se concretizasse.
A Câmara tomou conhecimento.
08. – GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA;
DELIB. N.º 138 –Presente o ofício n.º 4726 de 22 de Maio p.p. do Governo
Civil do Distrito de Coimbra, que anexa documento da Liga do Amigos de VilaChã, relativa à realização da prova “Bici – Paper – TT – 9 de Junho”,
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,
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informar o Governo Civil que a Câmara Municipal nada tem a obstar na
realização daquele evento desportivo.
09. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 139 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Luísa da Silva Costa.
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 Paula Cristina Correia Costa Santos.
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.
10. – LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 140 – Presente o processo de loteamento urbano n.º 09/99SAD/60/014, que se dá por reproduzido, da Sociedade GATINHA –
Actividades Imobiliárias, Ld.ª, solicitando alteração ao alvará de loteamento
n.º 01/01, sito à Corga (adjacente ao Centro de Saúde de Tábua) .
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar a alteração em apreço, atendendo ao parecer favorável
do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues constante na
informação n.º 10/2003, de 27 de Maio p.p., da Eng.ª Luísa Camacho, que se
dá por reproduzida.
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11. – EMPREITADA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
DA PÓVOA DE MIDÕES/PRORROGAÇÃO DE PRAZO;
DELIB. N.º 141 – Presente a informação n.º 44/2003, de 27 de Maio p.p., do
Senhor Eng.º José Lima, que se dá por reproduzida, propondo a prorrogação
da empreitada “Sistema de Drenagem de Águas Residuais do Lugar de
Póvoa de Midões”, pelo prazo de três meses, bem como dos novos programa
de trabalho, plano de pagamento e cronograma financeiro, conforme
solicitado pela firma adjudicatária “Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda.”.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos.
12. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 142 – Presente a informação n.º 45/2003 de 27 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 1 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma
ASFABEIRA – Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, L.da, da obra
” Melhoria das acessibilidades ao IP3 (EM 502 E 502-1) e Variante a Midões”,
no valor de 47.141,50 €, ( quarenta e sete mil cento e quarenta e um euros e
cinquenta 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.
13. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 143 – Presente o processo do concurso identificado em epígrafe,
que se dá por integralmente reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e face ao parecer do Júri
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do concurso, foi deliberado por unanimidade, proceder à adjudicação do
presente concurso à Firma SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, S.A. pelo valor de 66.225,00 € (sessenta e seis mil duzentos e
vinte e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

-CONSULTA PRÉVIA n.º 02-B/2003 – “Aquisição de Materiais de Águas
e Esgotos para Stock do Armazém da Câmara Municipal de Tábua”.

Presente o processo da consulta prévia identificada em epígrafe, que
se dá por integralmente reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e face ao parecer da Sra.
Eng.ª Luísa Camacho e do Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
foi deliberado por unanimidade, proceder à adjudicação da presente consulta
à Firma Mário Gonçalves, L.da. pelo valor de 14.756,07 € (catorze mil
setecentos e cinquenta e seis euros e sete cêntimos), acrescido de IVA À taxa
legal em vigor, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos.
14. – 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 4.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 144 – Presente a 5.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, resultante de solicitação do Departamento de Obras, Urbanismo e
Meio Ambiente, conforme informação n.º 17/2003 de 21 de Maio p.p., do
Senhor Director de Departamento, e informação n.º 14/SPAPSG/03 de 20 de
Maio p.p., da Secção de Pessoal, Arquivo, Património e Serviço Gerais, do
Departamento Administrativo e Financeiro, documentos que se dão por
reproduzidos.
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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, aprovar a referida alteração ao Orçamento e ratificar o
despacho do Senhor Presidente de 21 de Maio p.p..
Presente a 4.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, resultante de
solicitação do Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente,
conforme informação n.º 17/2003 de 21 de Maio 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 às Grandes Opções do Plano e
ratificar o despacho do Senhor Presidente de 21 de Maio p.p..
Pelo Senhor Vereador, Eduardo Pereira foi prestada a seguinte
declaração de voto: “ Vota a favor, no tocante à candidatura do projecto para
a construção do Pavilhão Multiusos, na condição do Senhor Presidente se
comprometer a disponibilizar a verba de 49.000,00 €, destinada à construção
do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, logo que a
Associação esteja em condições de avançar com as obras, ainda durante
este ano “.
Face ao declarado, o Senhor Presidente da Câmara comprometeu-se a
efectuar nova alteração ao orçamento e a disponibilizar a referida verba, caso
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Oliveirinha o solicite.
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15. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 145 - Presente a informação n.º 8/SETL/03 de 23 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.

16. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 146 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 98 de 27 de Maio
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;
a) Quintino Monteiro Batista, residente em Santo Amaro, freguesia
de Midões;
Presente o munícipe em epígrafe alertando a Câmara para o perigo
que poderá advir para a população , de dois poços, existentes entre Cadoiço
e Santo Amaro, nomeadamente, nas propriedades do Sr. Fernando Manuel
Dinis Borges e Casa do Esporão, cuja arrendatária desta última, Deolinda
Tavares Costa,

efectuou cortes na ribanceira ficando o caminho que dá

acesso àquelas propriedades, incluindo a sua,
impossibilita a entrada

com

tractor

mais estreito o que lhe

na mesma pelo que solicita uma

camioneta de terra para aterro do referido caminho.
Face ao exposto o Senhor Presidente da Câmara informou aquele
munícipe que o assunto será encaminhado para os Serviços do DOUMA,
desta Câmara Municipal para averiguar a situação.
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b) Arménia Maria Marques Almeida, residente em Catraia dos
Seixos Alvos;
A munícipe em referência dirigiu-se à Mesa para apresentar um
assunto relacionado com a variante a Tábua que passa numa das suas
propriedades, sitas na localidade de Catraia dos Seixos Alvos e onde está
implantada a casa de habitação, motivo pelo qual solicita que a situação seja
estudada novamente a fim de não ficar prejudicada, sugerindo ainda o desvio
da referida variante pela outra propriedade que se encontra registada em
nome do pai, José Maria.
Perante o exposto, o Senhor Presidente informou que irá alertar, uma
vez mais, as Estradas de Portugal para resolução da situação.

c) Maria Olinda Ferreira, residente na Rua João Dinis de Abreu, da
Vila de Tábua;
Presente esta munícipe para dar conhecimento à Câmara dos despejos
que o vizinho, José Costa Alves, lança para a rua em virtude de não ter o
esgoto ligado à rede, provocando maus cheiros que os habitantes da mesma
Perante o exposto, o Senhor Presidente informou que iria enviar ao
local um Fiscal para verificar a situação.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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