ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 26/2003 DE10 DE DEZEMBRO 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 Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião o Senhor Vereador, Eduardo António de
Carvalho Pereira, 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.
- Áreas Metropolitanas: - Sobre este assunto e no seguimento dos
esclarecimentos prestados em reuniões anteriores, o Senhor Presidente da
Câmara informou ter tido acesso ao estudo da criação da Área Metropolitana
de Coimbra onde se justifica a não inclusão inicial do Concelho de Tábua.

- Comemoração dos 150 anos do Concelho: - Fazendo o Concelho de
Tábua 150 anos de existência, o Senhor Presidente da Câmara propôs, no
seguimento

de

reuniões

havidas

com

os

vários

departamentos

municipais, Juntas de Freguesia e Associações Culturais, que as referidas
comemorações se estendam de 31 de Dezembro até 10 de Abril, dia do
Feriado Municipal.
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No dia 31 de Dezembro haverá uma alvorada, missa na Igreja Matriz,
desfile da Banda de S.João de Areias

e as Fanfarras dos Bombeiros

Voluntários. Haverá uma sessão solene no Salão Nobre da Câmara, Convívio
Popular e uma sessão de fogo de artifício.
Nos restantes meses haverá um dia dedicado ao desporto, outro à
cultura e outro aos Ranchos Folclóricos.
O Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas focou a necessidade de envolver
as diversas escolas nestas comemorações.
Aprovado por unanimidade.
- Atribuição de verba aos Bombeiros: - No seguimento do que fora
acordado na reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p., o Senhor Presidente
da Câmara propôs, face a solicitações dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Oliveirinha e de Tábua, a atribuição de 2.500,00 €, a cada
Corporação, destinada a custear despesas tidas no âmbito da protecção civil.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por maioria ,
concordar com a atribuição da referida verba, dispondo o Senhor Presidente
de poderes para disponibilizar a mesma, em virtude de não ter sido solicitado
à Repartição dos Serviços Financeiros da Câmara prévio cabimento
orçamental.
O Senhor Vereador, Mário Loureiro não participou na votação,
ausentando-se da sala, por fazer parte da Direcção dos Bombeiros
Voluntários de Tábua.
- Alteração de reunião de Câmara: - Em virtude da próxima reunião
ordinária pública da Câmara coincidir com o dia da Consoada (24 de
Dezembro), o Senhor Presidente da Câmara propôs que a mesma seja
antecipada para o dia 23 de Dezembro, à hora habitual, dando-se
conhecimento à população através de editais a afixar nos locais públicos do
costume e a publicar num Jornal local.
Aprovado por unanimidade.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Intervenção do Senhor Vereador, José Alberto:
- Festa de Natal: - Interveio a Senhor Vereador José Alberto Pereira para
informar, à semelhança de anos anteriores, que no próximo dia 19 de
Dezembro se realiza a habitual Festa de Natal dos Funcionários desta
Câmara

Municipal,

com

distribuição

de

brinquedos

aos

filhos

dos

trabalhadores e jantar confeccionado pela Empresa Actividades Hoteleiras do
Valadão, Ldª., na Venda da Serra, tendo a Câmara deliberado por
unanimidade, custear todas as despesas inerentes à referida Festa.

- Eptoliva: - Sobre o Pólo de Tábua da EPTOLIVA, o Senhor Vereador, José
Alberto, informou haver necessidade urgente em se instalar no mesmo um
elevador, dado que dessa medida depende a continuidade do seu
funcionamento, conforme esclarecimentos prestados nos ofícios n.ºs 316/03,
de 16 de Setembro p.p., da DREC e 576/03, de 5 de Novembro p.p. da
EPTOLIVA, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento.

- Agrupamento Vertical de Escolas: - Face aos ofícios n.ºs 934, de 11 de
Novembro p.p. e 1248, de 2 de Dezembro p.p., da Comissão Provisória dos
Agrupamentos Verticais das Escolas de Midões e de Tábua, respectivamente,
documentos que se dão por reproduzidos,

relativos à designação dos

representantes para a Assembleia Constituinte, o Senhor Vereador, José
Alberto, informou ter indicado como representantes da Câmara

naquele

órgão a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes e a Dr.ª Paula Neves, da
DAESC.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou , por unanimidade, ratificar
o acto praticado.
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Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas:
- PIDDAC: - Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, questionando o
Senhor Presidente da Câmara quanto às verbas atribuídas pelo PIDDAC ao
concelho de Tábua, que em seu entender, acha diminutas por analogia com
outros concelhos.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara também lamentou a
situação, principalmente em relação à construção da Variante a Tábua, que
não foi contemplada pelo Governo.
Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
- Seminário da Acção Social: - Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia
Bernardes, congratulando-se pela forma como decorreu o Seminário da
Acção Social, realizado no passado dia 5 de Dezembro, fruto de um trabalho
da DAESC-Acção Social, digno de salientar, que contou com a presença de
representantes de vários Municípios e individualidades da Rede Social do
País. Em seu entender, foi bastante frutífero, dada a participação activa das
entidades convidadas que abordaram diversas realidades existentes no País
que urge solucionar. No entanto, lamenta a inexistência de um programa
integrado de habitação social, no nosso concelho.
A Câmara tomou conhecimento.
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003;
DELIB. N.º 348 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.

4

02. –

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE

INVESTIMENTOS/ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES/GRANDES OPÇÕES
DO PLANO/ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO DE
2004;
DELIB. N.º 349 - O Senhor Presidente da Câmara, com a colaboração do
Departamento Administrativo e Financeiro, fez uma exposição detalhada dos
documentos previsionais para o ano financeiro de 2004, focando os principais
projectos e objectivos a alcançar ao longo do ano, nomeadamente as obras
de construção rodoviária, saneamento, Pavilhão Multiusos e Zona Industrial
de Tábua, para além de todo o apoio às diversas freguesias do concelho.
Salientou, ainda, as dificuldades em equilibrar o orçamento, focando a
necessidade de venda de alguns terrenos.
Os Senhores Vereadores pronunciaram-se sobre os documentos,
colocados à apreciação, tendo obtido os esclarecimentos sobre as questões
suscitadas.
Colocados à votação os documentos referentes às Grandes Opções do
Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes,
foram os mesmos aprovados por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores, Dr. Jorge Veigas e Mário Loureiro, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Colocado à votação o documento referente ao Orçamento da receita e
da despesa para o ano de 2003, no montante global de 14.234.160,00 €, foi o
mesmo aprovado por maioria, com duas abstenções dos Senhores
Vereadores, Dr. Jorge Veigas e Mário Loureiro, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, remeter os referidos documentos à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
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03. – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A
CURTO PRAZO;
DELIB. N.º 350 – Presente a informação n.º 45/RSF/03, de 27 de Novembro
p.p., da Repartição de Serviços Financeiros, do Departamento Administrativo
e Financeiro, documento que se dá por integralmente reproduzido, relativa à
contratação de um empréstimo normal a curto prazo até ao limite de €
510.807,00.
Apreciado o assunto e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, concordar com a informação e contratação do
referido empréstimo, bem como proceder à consulta a pelo menos três
Instituições bancárias, conceder poderes ao Senhor Presidente para negociar
e contratar este empréstimo após autorização concedida pela Assembleia
Municipal.
Deliberado ainda por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, nomear uma comissão constituída
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelo Senhor Director do DAF, Dr. José
Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pela Senhora Chefe de Repartição da
RSF, Maria Dolores Gomes do Rosário Luís, para proceder à abertura e
análise das propostas.
04. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO INICIAL;
DELIB. N.º 351 - Em desenvolvimento e na sequência da gradual
implementação do novo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais,
e decorrente da inventariação e avaliação do Património Imobiliário do
domínio público e privado e inventariação dos bens móveis, reconciliação
físico/contabilística e avaliação do Património Município de Tábua e
implementação do POCAL, trabalho desenvolvido pela empresa Sight
Portuguesa, Consultores de Gestão, S.A., é presente o Balanço Inicial, que
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tem por objectivo proceder à demonstração financeira que apresenta a
posição financeira da entidade no exercício económico da implementação do
POCAL, e que divulga, devidamente agrupados e classificados, os activos,
passivos e o fundo patrimonial.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pelo Departamento Administrativo e Financeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar o Balanço Inicial, bem como submetê-lo a
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

05. - FIXAÇÃO DAS TAXAS REFERENTES AO IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS;
DELIB. N.º 352 -

Na sequência da reforma da tributação do património,

prevista no Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro, a Câmara deliberou
por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores, Dr. Jorge
Veigas e Mário Loureiro, propor à Assembleia Municipal, para os efeitos do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a fixação da taxa
de 0,7 % a aplicar aos prédios urbanos a que se refere o artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro e a taxa de 0,4 % a aplicar aos
prédios urbanos novos e para os prédios urbanos a que se refere o n.º 1 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.
06. – REGULAMENTO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTE DE ALUGUER
EM

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

LIGEIROS

DE

PASSAGEIROS

-

TRANSPORTES EM TÁXI/APROVAÇÃO;
DELIB. N.º 353 - Na sequência da deliberação camarária de 25 de Junho p.p.,
é de novo presente o Regulamento da Actividade de Transporte de Aluguer
em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi,
documento que se dá por reproduzido.
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Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pelo Departamento Administrativo e Financeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar o regulamento acima referido, bem como submetêlo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
Ainda sobre o assunto, foi presente a informação n.º 1/2003, de 9 de
Dezembro p.p., da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, do
Departamento Administrativo e Financeiro, documento que se dá por
reproduzido, relativa ao contingente de táxis aprovado para o concelho de
Tábua, pela Direcção Geral os Transportes Terrestres e a vigorar
actualmente.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pelo Departamento Administrativo e Financeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, manter sem alterações o referido contingente.
07. – REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DAS ACTIVIDADES
DIVERSAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 264/2002, DE 25 DE
NOVEMBRO E NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO,
TRANSFERÊNCIA

DE

COMPETÊNCIAS

DOS

GOVERNOS

CIVIS/APROVAÇÃO;
DELIB. N.º 354 - Na sequência da deliberação camarária de 25 de Junho
p.p., é de novo presente o Regulamento Sobre o Licenciamento das
Actividades Diversas Previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de
Novembro e Decreto-Lei n.º 310/2002, 18 de Dezembro. Transferência de
Competências dos Governos Civis, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pelo Departamento Administrativo e Financeiro, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
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efeitos imediatos, aprovar o regulamento acima referido, bem como submetêlo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
08. – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO ÂMBITO DO PRODEP IIIMEDIDA 9-FEDER;
DELIB. N.º 355 - Presente a informação n.º 33/2003, de 28 de Novembro p.p.,
do Sr. José Calado, consultor informático do Núcleo de Informática,
documento que se dá por integralmente reproduzido, relativa à necessidade
de se proceder à abertura de conta bancária tendo em vista a movimentação
de valores inerentes a candidaturas a realizar por esta Câmara Municipal ao
programa PRODEP III – Medida 9-FEDER.
Apreciado o assunto e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, concordar com a referida informação e
autorizar a abertura de conta bancária para os efeitos constantes na
mencionada informação junto da Caixa Geral de Depósitos.
09. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA DO
CONCELHO;
DELIB. N.º 356 - Presente a informação n.º 52/2003, de 3 de Dezembro p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido,
propondo na

sequência da informação n.º 39/2003, de 22 de Setembro,

objecto de deliberação camarária na reunião de 8 de Outubro p.p., a
concessão de um subsídio mensal no valor de 90,00 €, aos

Jardins de

Infância de Ázere e de Pinheiro de Coja pelo funcionamento da Componente
de Apoio à Família, com efeitos a partir de 1 de Outubro até 30 de Junho de
2004, destinado a aquisição de material didáctico, mediante celebração de
protocolos e que , por lapso, foram omitidos na referida informação.
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Face

ao

teor

daquela

informação,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, celebrar os referidos protocolos com a sede do Agrupamento
Vertical de Tábua.

10. - TURNOS DE FARMÁCIAS/MAPAS DE SERVIÇO - 2004;
DELIB. N.º 357 - Presente o Ofício Circular n.º 165, de 18 de Novembro p.p.,
da Sub-Região de Saúde de Coimbra, Administração Regional de Saúde do
Centro, que anexa um Calendário das Farmácias de Serviço em Tábua para o
ano de 2004, documentos que se dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação, feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, emitir parecer favorável relativamente ao
Calendário das Farmácias de Serviço no concelho de Tábua para o ano de
2004, e dar conhecimento à mencionada Sub-Região, bem como às
farmácias constantes do citado calendário.

11. - FACTORING/FÓLIO EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA.;
DELIB. N.º 358 - Presente uma missiva de 25 de Outubro p.p., da firma
FÓLIO EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA, documento que se dá
por reproduzido, relativa à cedência de créditos presentes e futuros sobre
esta Câmara Municipal, a favor do Banco Comercial Português, 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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12. - ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 359 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Ana Margarida Almeida Carvalho.
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 a renovação de um acordo de actividade ocupacional, que se
dá por reproduzido, celebrado com Amadeu Alves.
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.

13. - LOTEAMENTOS URBANOS;
DELIB. N.º 360 - Presente o processo de Loteamento Urbano n.º 321/03 –
SAD/60/014, apenso ao processo n.º 03/94, que se dá por reproduzido, em
que é requerente a firma GATINHA -Actividades Imobiliárias, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa
Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues, o primeiro e o terceiro presentes nesta reunião, tendo o Senhor
Arq.º Carlos Santos feito o historial de todo o processo, bem como o Senhor
Eng.º Pedro Rodrigues, desde a construção do Palácio da Justiça até à actual
situação, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de alterações ao
Loteamento, sito no Largo Prof. Dr. Castanheira Neves, nesta vila de Tábua.

11

14. - LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 361 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 145/02 –
SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a firma MELTA
Construções, Lda.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do

Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa

Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o pedido de licenciamento
(legalização) de um pavilhão existente no Lote n.º 8 do Parque Industrial de
Tábua.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 319/03 –
SAD/40/014, apenso ao processo n.º 349/01 – SAD/40/014, que se dá por
reproduzido, em que é requerente a firma GATINHA – Actividades
Imobiliárias, Lda.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do

Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luisa

Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por maioria, com três votos contra dos Senhores
Vereadores, Dr.Jorge Veigas, Dr.ª Sofia Bernardes e Mário Loureiro, três
votos a favor, nestes se incluindo o de qualidade do Senhor Presidente da
Câmara, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar as alterações ao projecto de arquitectura da obra de
construção de um edifício de habitação e comércio, sito no Lote n.º 4 do Largo
Prof. Dr. Castanheira Neves, nesta vila de Tábua.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 300/03 –
SAD/40/004, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Associação
Social, Desportiva e Cultural de Covas.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José Lima, com
a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, foi
deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura da obra de
construção de um edifício destinado a centro de noite, sito no lugar e
freguesia de Covas, condicionado à obtenção de pareceres favoráveis do
Instituto de Solidariedade e Segurança Social, da Delegação Concelhia de
Saúde e do Instituto de Estradas de Portugal.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 326/03 –
SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Santa Casa
da Misericórdia de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José Lima, com
a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, foi
deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura da obra de
ampliação do Centro de Acolhimento Temporário de Menores, sito no lugar e
freguesia de Tábua, condicionado à obtenção de pareceres favoráveis do
Instituto de Solidariedade e Segurança Social e da Delegação Concelhia de
Saúde.
Presente o processo de licenciamento de obras n.º 21/03 –
SAD/40/007, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Cooperativa
Agrícola de Olivicultores de Meda de Mouros.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos pareceres
favoráveis do

Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª Luísa

Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
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acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura da
obra de legalização de um Lagar de Azeite, sito no lugar e freguesia de Meda
de Mouros, concelho de Tábua.

15. - LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 362 - Presente uma lista de processos de obras particulares, de 3
de Dezembro p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.

16. - HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA;

DELIB. N.º 363 - Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade
horizontal de 19 de Novembro p.p., em que é requerente o Senhor Fernando
Júlio da Fonseca, relativo a um prédio situado na Rua Dr. Francisco Beirão,
freguesia e concelho de Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 130/03-SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.
Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade horizontal de
5 de Dezembro p.p., em que é requerente o Senhor Fernando Júlio da
Fonseca, relativo a um prédio situado na Rua dos Bombeiros Voluntários,
freguesia e concelho de Tábua, documento que se dá por reproduzido, a que
corresponde o processo n.º 139/03-SAD/90/014.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, homologar o referido auto de vistoria.
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17. - REVISÃO DE PREÇOS;
DELIB. N.º 364 - Presente a informação n.º 31/2003 de 5 de Dezembro p.p.
da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à revisão
de preços provisória n.º 2 apresentada pela firma SOCONGO – Sociedade
Construções Gouveias, Lda., da obra “Beneficiação entre Covas (EN 236-6) e
Esporão (EM 502)”, no valor de 16.189,57 € (dezasseis mil, cento e oitenta e
nove euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em
vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.

18. - AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 365 - Presente a informação n.º 81/2003 de 5 de Dezembro p.p.
do Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao auto
de medição n.º 5 de trabalhos normais apresentado pela firma ASFABEIRA –
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Lda. da obra “Melhoria das
Acessibilidades ao IP3 (EM 502 e 502-1) e Variante a Midões”, no valor de
5.668,35 € (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito euros e trinta e cinco
cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 82/2003 de 9 de Dezembro p.p. do Senhor
Eng.º José Lima, om a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº
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Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao auto de medição n.º
3 de trabalhos normais apresentado pela firma Amadeu Gonçalves Cura &
Filhos, Lda. da obra “Construção da Rede de Abastecimento de Água do
Lugar de Póvoa de Midões”, no valor de 3.549,31 € (três mil, quinhentos e
quarenta e nove euros e trinta e um cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal
em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 83/2003 de 9 de Dezembro p.p. do Senhor
Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº
Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao auto de medição n.º
8 de trabalhos normais apresentado pela firma Amadeu Gonçalves Cura &
Filhos, Lda. da obra “Sistema de Drenagem de Águas Residuais do Lugar de
Póvoa de Midões”, no valor de 28.189,58 € (vinte e oito mil, cento e oitenta e
nove euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em
vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 49/2003 de 9 de Dezembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos normais apresentado pela firma
Pavia – Pavimento e Vias, S. A. da obra “Fornecimento e Aplicação de
Microaglomerados na Pavimentação da Praça da República - Tábua”, no valor
de 4.786,88 € (quatro mil, setecentos e oitenta e seis euros e oitenta e oito
cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 50/2003 de 9 de Dezembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 2 de trabalhos normais apresentado pela firma
Pavia – Pavimento e Vias, S. A. da obra “Beneficiação e Rectificação da E.M.
501 Tábua-Póvoa de Midões-Tojais”, no valor de 32.561,38 € (trinta e dois
mil, quinhentos e sessenta e um euros e trinta e oito cêntimos), acrescido de
I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
Presente a informação n.º 51/2003 de 9 de Dezembro p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos normais apresentado pela firma
Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S. A. da obra “Reparação do
Relvado e do Sistema de Drenagem do Estádio Municipal”, no valor de
16.458,00 € (dezasseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros), acrescido
de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

19. - TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 366 - Presente a informação n.º 74/2003 de 3 de Dezembro p.p.
do Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à
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Empreitada “Melhoria das Acessibilidades ao IP3 (EM 502 e 502-1) e Variante
a Midões”, propondo, nos termos do n.º 7 do artigo n.º 26 do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março, formalizar a execução de trabalhos a mais através
de contrato adicional com a firma ASFABEIRA – Sociedade de Asfaltagem
e Britagem das Beiras, Lda., no valor de 71.696,13 € ( setenta e um mil,
seiscentos e noventa e seis euros e treze cêntimos), acrescido de I.V.A. à
taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida proposta de realização do contrato adicional de
trabalhos a mais.
Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para outorgar a respectiva escritura de contrato de
trabalhos a mais, em representação do Município.

20. - 16.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 367 - Presente a 16.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 42/RSF/03, de 7 de Novembro p.p.,
resultante de solicitação da SPAPSG, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar 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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21. - 17.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 12.ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2003/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 368 - Presente a 17.ª Alteração ao Orçamento do corrente ano
financeiro, anexa à informação n.º 48/RSF/03, de 4 de Dezembro p.p.,
resultante de solicitações da SPAPSG, DOUMA, DAESC e NÚCLEO DE
INFORMÁTICA, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar 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.
Presente a 12.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 48/RSF/03, de 4 de Dezembro p.p., resultante de solicitações
da SPAPSG, DOUMA, DAESC e NÚCLEO DE INFORMÁTICA, documentos
que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar 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.

22. - PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 369 - Presente a informação n.º 18/SETL/03 de 5 de Dezembro
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.

19

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.

23. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 370 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 233, de 9 de
Dezembro 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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