ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 20/2003 DE 10 DE SETEMBRO 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 Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Áreas Metropolitanas: - O Senhor Presidente referiu-se à criação da Área
Metropolitana de Viseu e à possível integração de Tábua na referida área,
após convite do Município de Viseu e do Núcleo Central de Tondela, São
Pedro do Sul e Mangualde.
Salientou a exclusão de Tábua na futura área metropolitana de
Coimbra, para a qual não foi convidada a exemplo dos Municípios de Oliveira
do Hospital, Pampilhosa e Arganil do Distrito de Coimbra.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
- Escola Superior de Educação:

- Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª

Sofia Bernardes manifestando o seu desagrado quanto ao teor do relatório
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distribuído pelos participantes no encontro realizado no Auditório da Escola
Superior de Educação de Coimbra, nos dias 8 e 9 de Setembro p.p., sobre
"INTERNET @ EB1s - 1.º Workshop do projecto webn@seb1s", elaborado
pelo Monitor do referido projecto, que fez questão de ler.
Prestados os esclarecimentos necessários pela Drª Paula Neves, da
DAESC e face à má imagem que transparece do referido relatório sobre a
Câmara, foi deliberado por unanimidade solicitar ao Técnico responsável
pelos Serviços Informáticos da Câmara, Eng.º Calado, um relatório
pormenorizado da situação.

Banda Filarmónica de Cabanas de Viriato: - Interveio o Senhor Vereador ,
Dr. Jorge Veigas fazendo um pequeno reparo quanto ao facto de não haver
número suficiente de lugares sentados para os espectadores que assistiram à
actuação da Banda Filarmónica de Cabanas de Viriato, no passado dia 29 de
Agosto, na Praça do Palácio da Justiça, desta Vila. Apesar do local escolhido
para o efeito dispôr de condições óptimas e o concerto ter sido bastante
positivo, em seu entender, merecia ser mais divulgado.
Sobre o assunto interveio, igualmente, o Senhor Vereador, Mário
Loureiro, alertando para o facto de que o espectáculo poderia ter outro
impacto, nomeadamente, em termos de audição se o repuxo da fonte
luminosa tivesse sido desligado.
O Senhor Presidente da Câmara, além de concordar com as
observações expostas, explicou que a Câmara estava condicionada com a
data, daí a escassez de divulgação do referido espectáculo. No entanto e
dado tratar-se de um espectáculo digno de ser visto por toda a população,
informou ser seu desejo repeti-lo em outra ocasião.
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I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 29 DE AGOSTO DE 2003;
DELIB. N.º 241 – 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 84.915,00 €;
DELIB. N.º 242 - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma
proposta de 3 de Setembro p.p., bem como um conjunto de documentos,
designadamente, as condições a observar pelas instituições bancárias a
convidar, ofícios para as instituições bancárias, bem como o ofício circular n.º
13/2003, de 20 de Agosto p.p., da Direcção-Geral das Autarquias Locais, para
a contratação de um empréstimo a médio/longo prazo até ao montante de
84.915,00 € ( oitenta e quatro mil novecentos e quinze euros), destinado a
financiar o projecto constante do anexo II daquela proposta, documento que
se dá por reproduzido.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

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 proposta
de contratação do empréstimo em questão até ao montante de 84.915,00 €
(oitenta e quatro mil novecentos e quinze euros), proceder às demárches
processuais e legais subsequentes, a fim de ser presente para apreciação e
aprovação pela Assembleia Municipal.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, nomear uma comissão de abertura e
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análise das propostas apresentadas pelas entidades bancárias constituída
pelo Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela, pelo
Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. José
Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe de Divisão de Gestão
Financeira, Dr. António José Gonçalves dos Santos Vaz.
03. – CANDIDATURA AO P. O. REGIÃO CENTRO/PAVILHÃO MULTIUSOS DE
TÁBUA - 1.ª FASE/RATIFICAÇÃO DE ACTO;
DELIB. N.º 243 – Presente o processo em

referência

que

se

dá

por

reproduzido.
Prestados os necessários esclarecimentos pelo Senhor Dr. António
Vaz, Chefe de Divisão, a Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o acto
de candidatura.
04. – 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 8.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003;
DELIB. N.º 244 - Presente a 9.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 31/RSF/03, de 27 de Agosto p.p.,
resultante de solicitações do Departamento de Obras, Urbanismo e Meio
Ambiente e da Repartição dos Serviços Financeiros, conforme informações
n.ºs 27/2003 e 30/RSF/03, de 26 e 27 de Agosto p.p., documentos que se dão
por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p..
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Presente a 8.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 31/RSF/03, de 27 de Agosto p.p., resultante de solicitações do
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e da Repartição dos
Serviços Financeiros, conforme informações n.ºs 27/2003 e 30/RSF/03, de 26
e 27 de Agosto p.p., documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p..
05. – SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM E ELABORAÇÃO DO PLANO DE
PORMENOR

DA

ZONA

INDUSTRIAL

DE

CATRAIA

DE

MOURONHO/ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS;
DELIB. N.º 245 - Presente a proposta de Justificação da Suspensão Parcial
do Plano Director Municipal, e de estabelecimento de medidas preventivas,
que se dá por reproduzida, nos termos da alínea b) do nº2 do artigo 100.º, e
do n.º 3 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Dezembro, para as
áreas indicadas na Planta de Localização que se dá como reproduzida.
Solicitou o Senhor Presidente da Câmara, que para além da
aprovação da presente proposta de Justificação, fosse revogada a
deliberação tomada em reunião de Câmara Extraordinária de 21 de Fevereiro
do ano em curso, por motivos de reformulação do conteúdo da anterior
proposta de suspensão parcial do Plano Director Municipal, de acordo com
indicações, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do
Centro, após reunião com a Senhora Eng.ª Alice Azenha, Chefe de Divisão.
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Depois de analisada e discutida a referida proposta, e feitos os
esclarecimentos necessários, pelo Sr. Director do Departamento de Obras,
Urbanismo e Meio Ambiente, Eng.º Pedro Rodrigues, e pela Dr.ª Alexandra
Bento, Jurista, do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da Câmara foi
posto o assunto à consideração tendo sido deliberado por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
concordar com a presente proposta de Justificação, e submeter a mesma a
apreciação e aprovação em Assembleia Municipal, documento que se dá por
reproduzido, bem como revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara
Extraordinária de 21 de Fevereiro p.p., e solicitar à Assembleia Municipal a
revogação da deliberação tomada em sessão ordinária de 28 de Fevereiro
p.p., visto que a nova proposta irá ser objecto de aprovação em Assembleia
Municipal.
Consequentemente, para a criação da Zona Industrial na Catraia de
Mouronho a implantar na área objecto da suspensão a Câmara Municipal terá
que proceder à elaboração de um Plano de Pormenor para a área ter vocação
industrial, pelo que submetido a apreciação a Câmara deliberou por
unanimidade, autorizar a elaboração do referido Instrumento de Gestão
Territorial.
06. – CENTRO SOCIAL CAEIRO DA MATTA DA PARÓQUIA DE
MIDÕES/DECLARAÇÃO DE PARCERIA;
DELIB. N.º 246 - Presente um ofício datado de 3 de Agosto p.p., do Centro
Social Caeiro da Matta da Paróquia de Midões, que se dá por reproduzido,
solicitando que lhe seja passada declaração de parceria necessária para
fundamentar uma candidatura à ADIBER.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade emitir a declaração solicitada para os fins pretendidos.
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07. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 247 - Presente uma missiva de José Mendes Ribeiro, que anexa
uma declaração da Junta de Freguesia de Midões, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para a sua educanda, Ana Sofia Figueiredo
Cardoso Ribeiro, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para a sua educanda Ana Sofia Figueiredo Cardoso Ribeiro.

Presente uma missiva de Henrique Quaresma Dinis, que anexa uma
declaração da Junta de Freguesia de Candosa, solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para as suas educandas, 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 produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para as suas educandas Ana Catarina Marques Dinis e Sónia
Isabel Marques Dinis.
Presente uma missiva de Silvina Santos, que anexa um atestado da
Junta de Freguesia de Candosa, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para a sua educanda, Ângela Cristina Alves dos Santos,
documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para a sua educanda Ângela Cristina Alves dos Santos.

Presente uma missiva de Maria Fernanda Gomes Bento Xavier, que
anexa um atestado da Junta de Freguesia de Covas, solicitando isenção de
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pagamento de transporte escolar para a sua educanda, Maria da Conceição
Brito Xavier, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para a sua educanda Maria da Conceição Brito Xavier.

Presente uma missiva de Vera Cristina Ferreira da Silva Pinto, que
anexa uma declaração da Junta de Freguesia de Candosa, solicitando
isenção de pagamento de transporte escolar para a sua educanda, Liliana
Marisa da Silva Pinto, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para a sua educanda Liliana Marisa da Silva Pinto.

Face aos constantes pedidos de isenção de transporte escolar, a
Câmara deliberou por unanimidade que, doravante, os mesmos sejam
primeiro informados pela Dr.ª Paula Duarte, da DAESC, inclusivamente todos
aqueles que já foram concedidos para o presente ano lectivo, para posterior
apreciação pelo executivo.
08. – ISENÇÃO DE TAXAS/ELABORAÇÃO DE PROJECTO;
DELIB. N.º 248 – Presente a informação n.º 11/03, de 11 de Março p.p., da
Dr.ª Paula Duarte, da DAESC, que anexa um conjunto de documentos que se
dão por reproduzidos, relacionados com o pedido de isenção de pagamento
de taxas e elaboração de projecto de obras para uma pequena habitação que
Rosa Maria Garcia Fonseca Nunes pretende reconstruir em Pinheiro de Coja.
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Constatando-se que se trata de uma família económicamente
carenciada, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder isenção do
pagamento das taxas pela concessão da licença de obras, excepctuando-se a
elaboração do projecto que será feito ao abrigo do apoio à pobreza.
09. – TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 249 - Presente a informação n.º 35/2003, de 9 de Setembro p.p.,
do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que
se dá por reproduzida, relativo à proposta de trabalhos a mais e substituição
apresentada pela Firma SOPOVICO - Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, S.A., na obra ” Beneficiação e Rectificação da E.M. 501 Incluindo Variante a Quintela - Rotunda - KM 4+870 ”,

nos valores de

2.716,00 € (dois mil setecentos e dezasseis cêntimos) e 1.152,00 € (mil cento
e cinquenta e dois euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida proposta de trabalhos a mais e de
substituição.

Presente a informação n.º 36/2003, de 9 de Setembro p.p., do Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que se dá por
reproduzida, relativo à proposta de trabalhos a mais apresentada pela Firma
SOPOVICO - Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., na obra
” Beneficiação e Rectificação da E.M. 501 - Incluindo Variante a Quintela Rotunda - KM 4+870 ”,

no valore de 5.266,05 € (cinco mil duzentos e

sessenta e seis euros e cinco 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 proposta de trabalhos a mais.
10. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 250 - Ajuste Directo – Obra de "Ampliação da Rede de B.T.
com Iluminação Pública da Rotunda de Fundo de Vila, da E.M. 501 –
Estrada Tábua-Ázere"
Presente a consulta identificada em epígrafe, que se dá por
integralmente reproduzida.
Face ao parecer do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues,
a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, proceder à adjudicação da presente
consulta à EDP – Distribuição Energia, S.A., pelo valor de 5.767,02 € (cinco
mil setecentos e sessenta e sete euros e dois cêntimos), incluído IVA à taxa
legal em vigor.

- Ajuste Directo - Obra de " Abastecimento de Água a Vila Nova de
Oliveirinha ".
Presente a proposta de orçamento para a obra em referência, que se
dá por reproduzida.
Face ao parecer do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues e na sequência da deliberação tomada na Reunião Ordinária de 13
de Agosto p.p., a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder á
adjudicação, na modalidade de Ajuste Directo, dos trabalhos necessários à
referida obra à MIDOBLOCO - Blocos de Cimento, Ld.ª, pelo valor 40.423,27
€ (quarenta mil quatrocentos e vinte e três euros e vinte e sete cêntimos).
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11. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 251 – Presente a informação n.º 65/2003, de 9 de Setembro p.p.,
do Senhor Eng.º José Lima 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 Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da empreitada ” Construção da Rede de
Abastecimento de Água do lugar de Póvoa de Midões “, no

valor

de

20.536,87 €, ( vinte mil quinhentos e trinta e seis euros e oitenta e sete
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.
12. – PROGRAMA SOLARH;
DELIB. N.º 252 – Presente o processo n.º 01/03, da DAESC (Acção Social)
devidamente instruído com o Relatório Técnico de 9 de Setembro p.p., do
Senhor Eng.º José Lima, igualmente informado pelo Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, Director do DOUMA, documentos que se dão por reproduzidos,
respeitante às obras que Cristina Maria Henriques Mendes Antunes pretende
efectuar, ao abrigo do Programa SOLARH, na sua casa de habitação, sita no
lugar e freguesia de Covas, onde se propõe a aprovação do referido relatório
bem como do orçamento apresentado pelo requerente, no valor de 5.250,00 €
(cinco mil duzentos e cinquenta euros).
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o relatório em questão bem como o orçamento referido.

11

13. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I;
DELIB. N.º 253 - Presente a informação n.º 13/SETL/03 de 5 de Setembro
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 254 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 170, de 9 de
Setembro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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