ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 14/2003 DE 16 DE JUNHO 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. Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Faltou à presente reunião, o Senhor

Vereador, Mário de Almeida

Loureiro, 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.

Comemorando-se no final do ano corrente 150 anos da elevação de
TÁBUA a concelho, o Senhor Presidente da Câmara solicitou autorização
para através do artista Zé Penicheiro ser executada uma pintura e respectiva
medalha alusiva à referida data.
Propôs, igualmente, a elaboração de um trabalho sobre os 150 anos
pelo Professor Romero de Magalhães, da Universidade de Coimbra ou na sua
impossibilidade de uma pessoa por ele indicada.
Posto à votação foram as referidas propostas aprovadas por
unanimidade.
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O Senhor Presidente deu a conhecer a circular 64/2003, de 28 de Maio
p.p., da Associação Nacional de Municípios Portugueses, documento que se
dá por reproduzido, que remete o texto da Resolução Política aprovada pelos
Eleitos Locais e Regionais nos “ XXII Estados Gerais dos Municípios e
Regiões da Europa” (Poznan, Polónia 14 – 16 de Maio de 2003) bem com
informa que a realização do próximo fórum, a ter lugar em 2006, será na
cidade austríaca de Innsbruck.
A Câmara tomou conhecimento.

Ainda no seguimento da sua intervenção, deu a conhecer o ofício n.º
1137, de 27 de Maio p.p., da Associação de Municípios da Região do Planalto
Beirão, que se dá por reproduzido, a informar que o preço da tarifa de
exploração do sistema , a vigorar a partir de 1 de Junho de 2003, será de
27,00 €/tonelada.
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi ainda proposto, que fosse
incluído na ordem dos trabalhos, mais um ponto relativo, a “ADESA
ASSOCIAÇÃO

DE

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

SERRA

DO

AÇÔR/RELATÓRIO E CONTAS DE 2002 “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, para informar que
amanhã, dia 17 de Junho, pelas 15 horas, vai haver uma festa em Lisboa,
constando de exposição de trabalhos, lanche e um festa na Escola Vasco da
Gama (Parque Expo), para os vencedores do Concurso das Comemorações
do Dia Mundial da Criança, sendo a Escola de Vila Chã uma das premiadas.
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No âmbito das mesmas comemorações, informou, ainda, que será efectuada
uma visita a uma exposição à beira rio, no Parque da Cidade de Coimbra,
patrocinada pelo Centro de Saúde de Celas pelo que solicita à Câmara
transporte para o efeito.
Face ao exposto a Câmara deliberou por unanimidade conceder o
transporte bem como mandatar a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes
para representar esta Câmara Municipal no referido evento.
No seguimento da sua intervenção, aproveitou para dar conhecimento
que na passada semana esteve presente na festa de despedida dos alunos
do intercâmbio do Clube Intercultura, que este ano lectivo estiveram em
Tábua, em quatro famílias de acolhimento, pelo que seria dignificante a oferta
de lembranças do nosso concelho para exposição nas escolas dos mesmos.
Ainda relacionado com o referido Clube Intercultura apresentou uma
informação escrita, que se dá por reproduzida, em que propõe a concessão
de apoio financeiro para um jovem que vai para a América, no próximo ano
lectivo.
Face ao teor da referida informação a Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir ao referido jovem, um subsídio no valor de 500,00€
(quinhentos euros), após consulta da C.C.R.C. ou D.G.A.L.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira: - Interveio aquele
Senhor Vereador para chamar a atenção da poluição que se verifica no Rio
Cavalos, proveniente de fossas sépticas e de uma indústria de extracção de
azeite na Bobadela, concelho de Oliveira do Hospital, que está a afectar a
captação de água na povoação da Ribeira, bem como para perguntar se o
reservatório de água para uso dos Bombeiros na ponte de Covas vai ou não
ser construído.
No tocante á poluição existente no Rio Cavalos, o Senhor Presidente
da Câmara informou que iria tomar providências junto do Presidente da
Câmara de Oliveira do Hospital e da Direcção-Geral do Ambiente. Quanto à
construção do reservatório informou que o assunto está a ser resolvido.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 28 DE MAIO DE 2003;
DELIB. N.º 147 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – PARQUE INDUSTRIAL DA CATRAIA DE MOURONHO/COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DE TERRENOS/PREÇO M2;
DELIB. N.º 148 – Presente a Acta da Reunião da Comissão de Avaliação de
Terrenos, de 11 de Junho p.p., que se dá por reproduzida, na qual se
encontram definidos os critérios de avaliação e estipulado o preço de 1,50€
( um euro e cinquenta cêntimos), por metro quadrado, para aquisição dos
prédios rústicos necessários à construção do Parque Industrial de Catraia de
Mouronho.
A Câmara tomou conhecimento.
03. – CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM A EMPRESA
AUTO-MECÂNICATABUENSE,

LD.ª/RATIFICAÇÃO/LOTE

N.º

7

DO

LOTEAMENTOINDUSTRIAL N.º 1/03;
DELIB. N.º 149 –Presente o contrato de promessa de compra e venda
celebrado

entre

o

Município

de

Tábua

e

a

AUTO-MECÂNICA

TABUENSE, LD.ª, que se dá por reproduzido, decorrente da atribuição de lote
n.º 7 do Loteamento Industrial n.º 1/03 do Parque Industrial de Tábua, àquela
empresa em reunião ordinária da Câmara de 12 de Janeiro de 2000 e Sessão
da Assembleia Municipal de 29 de Fevereiro de 2000.
Submetido a apreciação a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara ao assinar o referido
contrato de promessa de compra e venda, em representação da Câmara
Municipal.
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04. – ESTÁGIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA/FUTEBOL CLUBE
DO PORTO-FUTEBOL SAD-EQUIPA B/CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA
DA AMADORA;
DELIB. N.º 150 – Presente os ofícios, do Senhor Jorge Alexandre da
Soledade Marques e do Grupo Desportivo Tourizense, de 6 e 12 de Junho
p.p., que se dão por reproduzidos, solicitando a cedência do Estádio
Municipal de Tábua para estágio das equipas Porto B, de 28 de Julho a
1 de Agosto e Clube de Futebol Estrela de Amadora, de 12 de Julho a 19 de
Julho, bem como transporte , apoio para lavagem dos equipamentos das
respectivas equipas e concessão de um subsídio de 1.500,00€(mil e
quinhentos euros), por estágio.
Posto o assunto à consideração da Câmara e uma vez que
acontecimentos desta natureza contribuem, cada vez mais, para o
desenvolvimento desportivo e turístico do concelho, foi deliberado por
unanimidade autorizar a cedência do Estádio e transporte com exclusão da
lavagem dos equipamentos e concessão de subsídio.
05. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;
DELIB. N.º 151 – 3.º Encontro de Folclore do Concelho: - Presente a
informação n.º 16/2003, de 26 de Maio p.p., da Dr.ª Paula Neves, da DAESC,
que anexa um ofício de 6 de Fevereiro p.p., da Direcção do Rancho Folclórico
da Casa do Povo de Espariz, documentos que se dão por reproduzidos, em
que é solicitado a atribuição de um subsídio , para colmatar despesas com a
organização do 3.º Encontro de Folclore do Concelho, este ano a cargo
daquela Direcção.
Face ao teor da referida informação e dado tratar-se de um evento
integrado nas Festas em Honra do Senhor dos Milagres e revestido de um
sentido etnográfico importante para a população apreciadora de folclore, a
Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a atribuição de um
subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros), ao Rancho Folclórico da
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Casa do Povo de Espariz, para apoiar as despesas com o referido Encontro
de Folclore.

- Grupo Desportivo Tourizense: - Presente um ofício de 16 de Abril p.p., do
Grupo Desportivo Tourizense, que se dá por reproduzido, solicitando
atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com trabalhos de
remodelação nos balneários do Campo de Futebol Visconde do Vinhal,,
nomeadamente, colocação de chão em mosaico,

pinturas de tectos e

paredes, portas em alumínio, canalização de águas quentes e frias, louças
sanitárias, brita n.1 e areia para o recinto do campo.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade,

conceder ao Grupo Desportivo Tourizense um subsídio no

valor de 14.000,00 € (catorze mil euros), para apoio nas referidas despesas,
atendendo ao relatório apresentado pelo DOUMA.

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua:
Presente o ofício n.º 17/03, de 16 de Janeiro p.p., da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, que se dá por reproduzido,
solicitando atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a
manutenção do material fixo e móvel.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder àquela Associação Humanitária um subsídio no valor
de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), para apoio ao desenvolvimento
das actividades prosseguidas pelos Bombeiros Voluntários de Tábua, face ao
interesse público subjacente às mesmas.

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Oliveirinha: - Presente o ofício n.º 44/03, de 21 de Fevereiro p.p., da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Oliveirinha, que se dá por reproduzido, solicitando atribuição de um subsídio
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para fazer face às despesas com a aquisição de uma viatura autotanque em
virtude da existente se encontrar em avançado estado de degradação.
Sobre a concessão deste tipo de apoios o Senhor Vereador, Eduardo
Pereira chamou a atenção da Câmara para o facto de que no início do ano
tinha sido aprovado que as verbas do Plano de Actividades destinadas aos
Bombeiros, fossem concedidas por duodécimos, o que não aconteceu até
hoje. Chama, ainda, a atenção para o papel desenvolvido pelas Associações
de Bombeiros, não só a nível de Protecção Civil mas também na ocupação,
educação e formação dos jovens envolvidos, retirando-os da rua e dos
perigos inerentes. Em seu entender, o pagamento dessas verbas por
duodécimos permitiria uma gestão mais segura que resultaria num melhor
serviço prestado às populações.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado com 5 votos
a favor e uma abstenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira, conceder
àquela Associação Humanitária um subsídio no valor de 7.500,00 € (sete mil
e quinhentos euros), para

apoio ao desenvolvimento das actividades

prosseguidas pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, face
ao interesse público subjacente às mesmas.
Relativamente à abstenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira, o
mesmo justifica o acto dizendo que não se pronuncia visto ser o Presidente
da Direcção da referida Associação.

06.

-

SERVIÇO

DE

APOIO

À

FAMÍLIA/ANO

LECTIVO

2003-

2004/CANTINA/ACTUALIZAÇÃO DE ESCALÕES;
DELIB. N.º 152 – Presente a informação n.º 18/2003, de 2 de Junho p.p., da
Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que junta um conjunto de documentos, que se
dão por reproduzidos, relacionados com o aumento do preço dos escalões a
suportar pelos pais/encarregados de educação das crianças que frequentam
o 1.º CEB e almoçam na cantina e daquelas que frequentam o Jardim de
Infância e necessitam dos serviços de Apoio à Família, que assenta no
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rendimento per capita calculado a partir da apresentação do IRS do agregado
familiar e a vigorar no próximo ano lectivo (2003/2004).
Prestados os devidos esclarecimentos pela Dr.ª Paula Neves e posto o
assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade aprovar
os seguintes valores, por escalão:
- 1.º escalão – até 150,00 € - almoço: 0,50€
- 2.º escalão – de 150,00 € a 250,00 € - almoço: 0,80 €
- 3.º escalão – mais de 250,00 € - almoço: 1,00 €.
07. – PEDIDO DE ISENÇÃO DE SISA/PAULO JORGE GOMES SANTOS E
VERA ALEXANDRA COELHO MILAGAIA SANTOS/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 153 -Presente um requerimento de PAULO Jorge Gomes Santos e
Vera Alexandra Coelho Milagaia Santos, bem como um conjunto de
documentos que instruem este processo, que se dão por reproduzidos,
requerendo isenção de sisa na aquisição de uma fracção autónoma para
primeira habitação própria e permanente, denominada Letra A , 3.º Dt.º, do
prédio urbano sito na Avenida Dr. Castanheira Figueiredo, na Vila, freguesia e
concelho de Tábua, descrito na Conservatória do Registo Predial de Tábua
sob o n.º 01908/091089A, inscrito na matriz respectiva sob o n.º 2298/A, no
âmbito dos incentivos fiscais à interioridade, previstos no art.º 11.º , n.º 1
alínea a) da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro e alínea b) do n.º 1 do art.º 2.º
do Decreto- Lei n.º 310/2001, de 10 de Dezembro.
Face aos pareceres do Consultor Jurídico, Dr. Paulo Veiga e Moura,
documentos que se dão por reproduzidos, e considerando que se encontram
reunidos os requisitos legais exigidos, a Câmara deliberou por unanimidade,
ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara por
despacho de 29 de Maio p.p., de deferimento do pedido de isenção de sisa
aos requerentes, na aquisição da fracção em questão, bem como alertar os
mesmos para as sanções a que ficam sujeitos caso o destino a dar à mesma
não seja o declarado.
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08. – REGIÃO DE TURISMO DO CENTRO/RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
E CONTA DE GERÊNCIA DE 2002;
DELIB. N.º 154 – Presente o Relatório de Actividades e a Conta de Gerência
de 2002, da Região de Turismo do Centro, documentos que se dão por
reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar
conhecimento à Assembleia Municipal dos documentos em questão.
09. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 155 – Presente a informação n.º 20/2003 de 12 de Junho p.p. 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 ASFABEIRA – Sociedade de Asfaltagem e Britagem
das Beiras, L.da, da obra ” Pavimentações e Grandes Reparações na
Freguesia de Tábua – Varzielas – Seixos Alvos”, no valor de 48.645,26 €,
( quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e cinco euros e vinte e seis
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 12/2003 de 11 de Junho p.p. da Senhor a
Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto de
medição n.º3 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma SOCONGO–
Sociedade de Construções Gouveias, L.da, da obra ” Empreitada de
Beneficiação entre Covas (E.N. 236-6) E Esporão (E.M. 502) “, no valor de
92.411,56 €, ( noventa e dois mil quatrocentos e onze euros e cinquenta e
seis 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.
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10. – OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA;
DELIB. N.º 156 – Por proposta do Senhor Presidente da Câmara foi este
ponto retirado da ordem dos trabalhos.
Aprovado por unanimidade.
11. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 157 – CONSULTA PRÉVIA n.º 07-B/2003 – “Aquisição de
Tampas de saneamento para a Construção da Rede de Águas Residuais
do Cadoiço, Santo Amaro e Esporão”.
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, ratificar o acto praticado pelo Senhor
Presidente da Câmara em autorizar a adjudicação da presente consulta à
Firma Humberto Poças, S.A, pelo valor de 1,680,00 € ( mil seiscentos e
oitenta euros), acrescido de IVA À taxa legal em vigor.
CONSULTA PRÉVIA n.º 06-B/2003 – “Aquisição de Materiais em PVC
para a Construção da Rede de Águas Residuais do Cadoiço, Santo
Amaro e Esporão”.
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, ratificar o acto praticado pelo Senhor
Presidente da Câmara em autorizar a adjudicação da presente consulta à
Firma Humberto Poças S.A, pelo valor de 11,478,35 € ( onze mil quatrocentos
e setenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA À taxa legal
em vigor.
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CONSULTA PRÉVIA n.º 08-B/2003 – “Aquisição de Materiais
e
Acessórios em betão para caixas de visita de saneamento para a
Construção da Rede de Águas Residuais do Cadoiço, Santo Amaro e
Esporão”.
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, ratificar o acto praticado pelo Senhor
Presidente da Câmara em autorizar a adjudicação da presente consulta à
Firma Cimenforma, Ld.ª, pelo valor de 4.683,35 € ( quatro mil seiscentos e
oitenta e três euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA À taxa legal
em vigor.
- Aquisição de viatura CITROEN C5 2.0 HDI Sx ;
Presente o processo de fornecimento da viatura identificada em
epígrafe, que se dá por integralmente reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade adquirir a referida viatura, através da Central de Compras do
Estado, à Empresa Automóveis Citroen, S.A., pelo valor total de 30.199,92 €
( trinta mil cento e noventa e nove euros e noventa e dois cêntimos), com
estofos em pele incluídos.

12.

– 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 1.ª REVISÃO DAS GRANDES

OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003;
DELIB. N.º 158 – Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento do corrente ano
financeiro, decorrente da informação n.º 21/RSF/03, de 11 de Junho p.p., da
Repartição

de

Serviços

Financeiros,

documentos

que

se

dão

por

reproduzidos, no valor total de 42.602,27 (quarenta e dois mil seiscentos e
dois euros e vinte e sete cêntimos).
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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 Revisão ao Orçamento, bem como
submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia
Municipal.
Presente a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano, decorrente da
informação n.º 21/RSF/03, de 11 de Junho p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, 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 Revisão às Grandes Opções do Plano,
bem como submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal.
13. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 159 - Presente a informação n.º 9/SETL/03 de 6 de Junho 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.

14. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 160 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 110 de 13 de
Junho p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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15. - ADESA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERRA
DO AÇÔR/RELATÓRIO E CONTAS DE 2002;
DELIB. N.º 161 -Presente o Relatório e Contas de 2002, da ADESA,
Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açôr, documentos que se
dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar
conhecimento à Assembleia Municipal dos documentos em questão.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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