ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23/2003 DE 22 DE OUTUBRO DE
2003 (PÚBLICA)

PRESENTES:
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. Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião, o Senhor Presidente da Câmara

por

motivos de representação do Município , em Évora, na conferência sobre
"Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais ", 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
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Não houve intervenção em virtude de se encontrar ausente.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.

Reuniões: - Interveio, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes dando
conhecimento de ter estado presente, em representação da Câmara nas
reuniões a seguir indicadas e subordinadas aos temas:
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- " Início do Ano Lectivo - Em Cima da Mesa - Agrupamentos e Novos
Programas de 10.º Ano " : dia 6 de Outubro p.p., na Figueira da Foz, sentindose regozijada por constatar que a Câmara Municipal de Tábua é uma das
que está incluída nos concelhos que maior apoio têm dado ás escolas.

- " II Congresso da Beira Serra - Garantir o Futuro ": que teve lugar na Casa
da Cultura Professor César Oliveira , em Oliveira do Hospital, nos dias 17 e
18 de Outubro p.p., conforme ofício n.º 123/2003 CBS, de 15/09/2003, da
ADIBER, que se dá por reproduzido.

- " 1.º Encontro de Saúde em Piscinas ": a realizar em Santarém nos próximos
dias 30 e 31 de Outubro corrente, onde estarão reunidos profissionais de
áreas diversas relacionadas com piscinas, conforme comunicação do Centro
Regional de Saúde Pública de Lisboa e Vale do Tejo e a Associação
Portuguesa de Profissionais de Piscinas, Instalações Desportivas e Lazer.
Ainda sobre reuniões, a Senhora Vereadora informou que amanhã, dia
23 de Outubro, se deslocará a Coimbra, à Escola Superior de Educação, para
conjuntamente com a Dr.ª Paula Neves, da DAESC, fazerem uma
apresentação aos estagiários animadores sócio-culturais dos equipamentos
ligados à educação e desporto, a funcionar neste concelho.
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 8 DE OUTUBRO DE 2003;
DELIB. N.º 297 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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02. –

EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A MÉDIO/LONGO PRAZO ATÉ AO

MONTANTE DE 84.915,00 €/PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO;
DELIB. N.º 298 - Presente o documento de 1 de Outubro p.p., de análise das
propostas para o empréstimo financeiro até ao montante € 84.915,00 (oitenta
e quatro mil novecentos e quinze euros), identificado na epígrafe, documento
que se dá por reproduzido, apresentadas pelas Entidades Bancárias Caixa de
Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Beira Centro, Banco Comercial Português, Caixa Geral de Depósitos e Banco
BPI, 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

Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, C.R.L., em prestações semestrais
iguais, postecipadas e sucessivas, com o indexante Euribor a seis meses,
spread de 0,60% 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. – DÉBITOS DE RECIBOS DE ÁGUA-ANOS DE 1984 A 1998/PRESCRIÇÃO;
DELIB. N.º 299 – Presente a informação n.º 14/A.V./J.A./03, de 16 de Outubro
p.p., do D.A.F., que se dá por reproduzida, indicando face ao novo sistema de
contabilidade, o procedimento a adoptar pela Câmara, relativamente à relação
dos recibos de água constante na informação n.º 39/RSF/03, de 16 de
Outubro p.p., que se dá por reproduzida e debitados ao Tesoureiro da
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Câmara de 1984 a 1998, no valor total de 9.288,86 € , a fim de se evitar que a
referida verba continue a constar anualmente na Conta de Gerência.
Prestados os esclarecimentos necessários pelo Senhor Director do
DAF, Dr. José Afonso e prevendo o art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17
de Dezembro, ( Lei Geral Tributária), que essas dívidas prescrevem no prazo
de 8 anos, a Câmara deliberou por unanimidade considerar como prescritas
as dívidas descritas na referida relação procedendo à anulação dos
respectivos processos, bem como submeter a presente deliberação à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
04. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 300 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Alzira do Anjos Dias Loureiro.
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 Filomena Maria Moreira Simões Gaudêncio.
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.
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Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Laurinda Bento Fonseca.
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 Maria Estela Nunes Santos Jesus.
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 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 Maria de Lurdes Marques Monteiro Ferreira.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.
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prestou

os

necessários

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 Palmira de Jesus Pereira Duarte.
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.
Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Sara Maria Carvalho Neves de Oliveira.
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.
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05. - LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 301 - Presente uma lista de processos de obras particulares, de
10 de Outubro p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
06. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
- PROJECTO DE ARQUITECTURA:
DELIB. N.º 302 - Presente o processo de licenciamento

n.º 4/03–-

SAD/40/007 , que se dá por reproduzido, respeitante à ampliação das
instalações da asa do Povo de Meda de Mouros, sito no lugar e freguesia de
Meda de Mouros, em que é requerente a referida Casa do Povo.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arquitecto Carlos Santos , da Senhora Eng.ª
Luisa Camacho com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng,º
Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, aprovar o projecto de
licenciamento em apreço.

07.

–

TRIBUNAL

DE

CONTAS/EMPREITADA

DA

"E.N.

230-6-

BENEFICIAÇÃO ENTRE VILA NOVA DE OLIVEIRINHA E CANDOSA;
DELIB. N.º 303 - Presente a informação n.º 039/2003, de 20 de Outubro p.p.,
do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que
se dá por reproduzida, propondo face ao ofício DECOP/UAT I/8771/03, de 15
de Setembro, do Tribunal de Contas, que seja efectuada uma adenda ao
contrato inicial da empreitada em referência, celebrada com a firma Manuel
Rodrigues Gouveia, S.A., em virtude de ter surgido um lapso nos mapas de
medição da referida obra havendo necessidade de se expurgar do mesmo o
valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).
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Face ao teor da referida informação, a Câmara deliberou por
unanimidade concordar com a proposta apresentada, autorizando o Senhor
Presidente da Câmara a outorgar a adenda ao contrato inicial em
representação do Município, no valor de 1.234.150,64€ ( um milhão duzentos
e trinta e quatro mil cento e cinquenta euros e sessenta e quatro cêntimos),
acrescido de IVA.
08. – TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 304 – Presente a informação n.º 038/2003 de 20 de Outubro p.p.,
do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Director de Departamento do DOUMA, que
se dá por reproduzida, propondo nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art.º 45.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março que seja dispensado o estudo a realizar
por entidade externa e independente, relativo à execução de trabalhos a mais
na empreitada ” Melhoramentos das Acessibilidades ao IP3 (EM 502 EM 5021) - Variante a Midões", adjudicada em reunião de Câmara de 30 de Agosto
de 2001 à firma "ASFABEIRA - Sociedade de Asfaltagem e Britagem das
Beiras, Ld.ª", que irão exceder 15% do valor do contrato inicial.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida proposta.
09. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 305 - Presente a informação n.º 70/2003 , de 20 de Outubro
p.p., do 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 3 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma
ASFABEIRA - Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, da
empreitada

” Melhoria das Acessibilidades ao IP3( EM 502 e 502-1)" e

Variante a Midões", no valor

de 42.188,72 ( quarenta e dois mil cento e

oitenta e oito euros e setenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
8

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 40/2003 , de 20 de Outubro 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 PAVICOIMBRA - Construções, Ld.ª, da empreitada
” Pavimentação na freguesia de Ázere - inclui passeios e construção de
muros - lugar de Ázere" , no valor de 2.244,59 (dois mil duzentos e quarenta
e quatro euros e cinquenta e nove 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 69/2003 , de 20 de Outubro p.p., do
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 2 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

6.720,97 ( seis mil setecentos e vinte euros e noventa 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.

10. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 306 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 200, de 21 de
Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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III - AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
DELIB. N.º 307 - Presente à reunião o Senhor José Hélder Rodrigues
Ferreira, residente no lugar e freguesia de Candosa, deste concelho de
Tábua, questionando a Câmara sobre o arranjo e alcatroamento dos acessos
ao prédio denominado "Edifício Rosa", sito na Rua do Estoril, na Vila de
Tábua.
O Senhor Vereador, Serafim Martins, esclareceu que a Câmara apenas
se limitou a alcatroar o espaço que estava desocupado, quanto aos restantes
compromete-se a continuar as obras logo que estejam desimpedidos, tendo
aquele munícipe informado que a área em questão já está desocupada.
Face às explicações dadas o Senhor Vice-Presidente, José Alberto,
informou que os Técnicos da Câmara irão ao local no intuito de se resolver a
situação o mais breve possível. Sobre o assunto, interveio ainda o Senhor
Vereador, Mário Loureiro para corroborar as palavras e esclarecimentos
prestados pelo Senhor Vice-Presidente.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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