ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 19/2006 DE 26
DE SETEMBRO DE 2006 (PÚBLICA)

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Dr. Marco Paulo Marques Batista
Sr. Vereador Eng.º José Alberto Pereira Vieira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Carlos António Tomás Ferreira

Faltaram à presente reunião: o Senhor Vereador José Alberto Pereira,
por motivos pessoais, e o Senhor Vereador Mário de Almeida Loureiro, por
motivos profissionais.

Pelas 9 horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal,
o Senhor Presidente deu início à reunião, com o período de antes da ordem
do dia, em cumprimento do artigo 86.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
AUDIÇÃO DO PÚBLICO
DELIB. N.º 521 – Presente à reunião o munícipe José Alexandre Rodrigues
Alexandre, residente em Sintra, questionando o Executivo Camarário
relativamente aos assuntos seguidamente discriminados:
- Encerramento do SAP: Iniciou a sua intervenção solicitando esclarecimentos
sobre as medidas a serem tomadas pela Autarquia em relação ao
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encerramento do Serviço de Saúde de Tábua, durante o período nocturno,
referindo ainda que, “Com a saúde dos Tabuenses nem o Governo pode
brincar”.
- Comarca de Tábua: Quanto à Comarca de Tábua, perguntou ao Senhor
Presidente da Câmara se haverá reorganização judicial e que diligências
estão a ser encetadas junto dos responsáveis.
- ETAR de Tábua: Questionou o Executivo, para quando está prevista uma
solução para a ETAR de Tábua sita em Fundo de Vila, fazendo ênfase ao
cheiro pestilento e nauseabundo naquela zona, referindo que “existem
soluções técnicas para, pelo menos, minimizar o cheiro”.
- Minas Abandonadas em Ázere: Seguidamente solicitou respostas concretas
em relação às minas abandonadas em Àzere, realçando se “existe uma
solução.”
- Pavilhão Multiusos: Referindo-se à Obra do Pavilhão Multiusos, o Munícipe
José Alexandre questionou se a referida obra estava a ser construída por
Administração Directa e para quando é que a mesma estará pronta?
Questionou ainda, “Quanto é que se vai gastar no total do projecto?”.
- Lei das Finanças Locais: Por fim, questionou o Senhor Presidente da
Câmara relativamente ao montante da dívida da Câmara Municipal de Tábua
e que posição a Autarquia tem em relação à nova proposta de Lei das
Finanças Locais.
Salientou que, esta proposta deve ser rejeitada pela Câmara e que
gostaria de ver o Município de Tábua representado na Assembleia da
República quando se discutir a nova Lei das Finanças Locais.

Sobre os assuntos expostos interveio o Senhor Presidente da Câmara
esclarecendo os presentes relativamente a todas as questões levantadas pelo
munícipe Sr. José Alexandre.
Em relação ao encerramento do SAP durante o período nocturno,
salientou que, não tem “a mínima dúvida que vai fechar”,embora discorde
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inteiramente desta solução, estando a ser desenvolvidos todos os esforços
para que se mantenha aberto até às 24 horas, no entanto, neste momento a
grande preocupação do Executivo é o Serviço de Urgência para onde serão
enviados os doentes durante o período da noite.
Relativamente à reorganização judicial, o Senhor Presidente respondeu
que irá haver uma reorganização da mesma, mas que não fecham as
Comarcas, por informação do Senhor Governador Civil.
Quanto à ETAR de Tábua esclareceu, que Tábua tem duas ETAR´s,
mas que uma delas tem um grande problema que é o facto de haver águas
pluviais ligadas à rede de esgotos, fazendo com que todos os efluentes sejam
enviados para o mesmo sítio, o que causa uma sobrecarga na ETAR em
Fundo de Vila, mas que todas as diligências necessárias estão a ser tomadas.
Informou ainda, que a estação de tratamento vai ser redimensionada e
que o projecto já está a ser estudado e deve avançar brevemente.
Em relação ao Pavilhão Multiusos o Senhor Presidente informou, que
parte da obra está a ser realizada por Administração Directa, nomeadamente,
no que diz respeito à arquitectura, estabilidades e rede de esgotos.
Garantiu, que a obra está a desenvolver-se a um bom ritmo e que
deverá ter a cobertura colocada dentro de pouco tempo, estando previsto a
sua conclusão para finais do ano de 2007. No que diz respeito ao valor global
da obra, referiu, que não tinha naquele preciso momento números concretos
mas que os poderia facilitar a qualquer altura, apontando aproximadamente
para um valor de 1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil euros).
No que diz respeito à parte financeira da Câmara, informou os
presentes que a Câmara tem uma situação financeira estável e controlada,
não constando na lista das 77 Câmaras que já esgotaram a capacidade de
endividamento, segundo a comunicação social.
Quanto à Lei das Finanças Locais o Senhor Presidente informou, que a
Autarquia tomará a mesma posição que a da Associação Nacional dos
Municípios.
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DELIB. N.º 522 – Presente à reunião o munícipe José Oliveira Ferreira
Oliveira, residente na Freguesia de Ázere, deste Concelho, informando, que
em Ázere se encontra uma fossa destapada, constituindo um perigo para
crianças e pessoas.
Informou ainda, que a fossa está a contaminar as águas de Ázere,
nomeadamente, a Fonte Velha e o fontanário público que contém colónias,
fazendo com que a água esteja imprópria para consumo, sendo que, o próprio
filho já esteve doente por ter bebido água da referida fonte.
Assim sendo, solicita que a Câmara tome as diligências necessárias
para a rápida solução dos problemas apresentados.
Relativamente ao assunto exposto interveio o Senhor Presidente da
Câmara informando, que está a ser feito um projecto intermunicipal de
saneamento básico, em que será construída uma conduta que ligará Ázere a
Pinheiro de Ázere.
Relativamente à existência de colónias na água, manifestou surpresa e
repudio, uma vez que as Águas do Planalto fazem análises às mesmas e que
informam o Município que a água é de boa qualidade, estando própria para
consumo.
DELIB. N.º 523 – Presente à reunião a munícipe Sr.ª D. Arménia Marques
Maria Almeida, residente na Catraia de Seixos Alves, Freguesia e Concelho
de Tábua, dirigindo-se à Mesa para apresentar um assunto relacionado com a
variante a Tábua que passa dois metros ou lado da porta da sua casa de
habitação, motivo pelo qual solicita que a situação seja estudada novamente a
fim de não ficar prejudicada.
Perante o exposto, o Senhor Presidente informou que irá alertar, uma
vez mais, as Estradas de Portugal para resolução da situação.
Ainda sobre este assunto interveio o Senhor Vereador Eng.º José Vieira
informando que a marca de protecção da variante dista a 43 metros da
referida habitação, face a novas medidas efectuadas.
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DELIB. 524 – Presente à reunião a munícipe Sr.ª D. Natividade Pessoa Jorge,
residente na Catraia de Seixos Alves, Freguesia e Concelho de Tábua,
apresentando um assunto relacionado com a variante a Tábua que passa ao
lado de um poço, barracões de arrumação e da sua casa de habitação, motivo
pelo qual solicita que a situação seja estudada a fim de não ficar prejudicada.
Sobre o assunto acima exposto, interveio o Senhor Presidente da
Câmara informando, que tal como na situação anterior irá alertar, uma vez
mais, as Estradas de Portugal para resolução da situação.
Estes assuntos irão também ser analisados junto dos Serviços do
DOUMA da Câmara Municipal.
Informou ainda, que irão ser colocados paneis de som ao longo da
variante nas zonas de habitação, para evitar que os residentes sejam
incomodados com o barulho das viaturas.

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
1. INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
O Senhor Presidente propôs que fosse incluído na ordem de trabalhos
o seguinte ponto: “PASSES ESCOLARES GRATUITOS”.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dada a palavra aos Senhores
Vereadores para intervirem.

2. INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
Intervenção do Senhor Vereador Carlos António Tomás Ferreira:
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Sobre os assuntos expostos pelo público, o Senhor Vereador mostrouse solidário com os mesmos pelo que apela a intervenção rápida da Câmara
para resolução das situações apresentadas.
Relativamente ao encerramento do SAP de Tábua durante o período
nocturno, defendeu, que a Câmara de Tábua deveria reivindicar uma Unidade
Básica de Urgência, assim sendo, em seu entender, beneficiariam as
populações de Tábua, freguesias dos concelhos limítrofes, mais próximos,
nomeadamente São João de Areias, e o Concelho de Carregal do Sal que não
tem SAP durante a noite.
Quanto à Lei das Finanças Locais, o Senhor Vereador salientou que
grande parte do desenvolvimento de Portugal tem por base o Municipalismo Poder Local, assim sendo, em seu entender, esta proposta deve ser rejeitada
pela Câmara.
Seguidamente o Senhor Vereador Carlos Ferreira questionou, se está
prevista uma intervenção por parte da Câmara, relativamente às marcações
nas estradas do Concelho, bem como, limpeza das mesmas, atendendo às
condições em que as mesmas se encontram e à aproximação do Inverno.
Interveio o Senhor Presidente informando, que está a ser feita a
limpeza das estradas do Concelho, como tem acontecido ao longo dos anos
anteriores.

Intervenção do Senhor Vereador SERAFIM DUARTE LOPES MARTINS:
Interveio o Senhor Vereador solicitando uma reunião para clarificar a
utilização do Estádio Municipal pelos Clubes e Associações Desportivas do
Concelho, bem como, os apoios a atribuir aos mesmos para o início da nova
época.
Defendeu, que a Câmara deve apoiar estas Associações e Clubes, com
todos os meios possíveis, dado contribuírem para o desenvolvimento
desportivo das crianças do Concelho.
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O Senhor Presidente informou que já se realizaram reuniões com as
referidas Associações e Clubes, e que à semelhança de anos anteriores o
apoio será atribuído mediante as possibilidades financeiras.

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Marco Paulo Barreiras
Marques Batista:
O Senhor Vereador Dr. Marco Batista iniciou a sua intervenção
mostrando solidariedade com o que foi dito pelo público presente.
Quanto à reestruturação que o Governo está a efectuar ao nível de
saúde, o Senhor Vereador afirmou estar em sintonia com as preocupações
manifestadas acerca do encerramento do Centro de Saúde durante o período
nocturno, até já tendo estado presente numa manifestação realizada para o
efeito, estando solidário com o interesse da população. Contudo, caso se
venha a verificar esse fecho, será importante, nomeadamente, assegurar o
transporte de doentes graves e idosos para a futura unidade básica de
urgência, o que poderá ser efectuado através de uma futura parceria com os
Bombeiros de Tábua, salvaguardando assim a questão dos doentes de
emergência.
Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins,
interveio o Senhor Dr. Marco Batista informando que, no âmbito da política de
apoio às Associações Desportivas e Recreativas existentes no concelho, já
foram realizadas reuniões com o Grupo Desportivo Tabuense e a Associação
Recreativa de Melhoramentos da Vila do Mato, onde se iniciou a definição da
utilização, pelos mesmos, dos equipamentos desportivos do Município. Sendo
certo, que o estádio municipal e demais equipamentos desportivos municipais,
são equipamentos municipais, logo para serem utilizados por todos os clubes
e outros interessados, na medida do tipo de utilização ou evento a realizar.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2006;
DELIB. N.º 525 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.

NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIA QUE IRÁ SECRETARIAR AS
REUNIÕES DE CÂMARA;
2.

DELIB. N.º 526 – Presente o Despacho n.º 64/2006, de 21 de Setembro de
2006, respeitante à nomeação da Assistente Administrativa, Liliana Marina
Fonseca Cristóvão, documento que se dá por reproduzido, para secretariar as
reuniões da Câmara, nos termos legais exigidos.
A Câmara tomou conhecimento.

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO E
POSTERIOR ADESÃO À FUTURA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
PINHAL INTERIOR;
3.

DELIB. N.º 527 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente um
documento de 21 de Setembro p.p., que se dá por integralmente reproduzido,
propondo que, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 6 do
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção,
conjugada com a alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º do mesmo diploma legal, a
Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar autorização à Assembleia
Municipal de Tábua para o Município de Tábua integrar a referida Associação,
bem como, conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para praticar
todos os actos inerentes à constituição e futura participação na Associação de
Municípios do Pinhal Interior em representação do Município, cujos estatutos –
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em elaboração – respeitarão o estatuído na Secção II da Lei n.º 11/2003, da
13 de Maio.
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, concordar com a constituição e participação do Município de
Tábua na Associação de Municípios do Pinhal Interior.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para praticar todos os actos inerentes à constituição e
futura participação na Associação de Municípios do Pinhal Interior em
representação do Município.
Ainda foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a presente
deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

Perante o assunto exposto interveio o Senhor Vereador Carlos Ferreira
questionando os objectivos da referida Associação e se colidem com os
interesses de outras Associações a que a Câmara pertence.
Interveio o Senhor Presidente salientando, que a nova Associação de
Municípios do Pinhal Interior abrangerá uma área que se estende de Oliveira
do Hospital a Alvaiázere e tem por objectivo a contratualização e gestão
comum do QREN, novo quadro comunitário de apoio.
Terminou, proferindo que os interesses da referida Associação não
interferem com os das outras Associações a que a Câmara pertence.

DIREITO DE PREFERÊNCIA, NOS TERMOS DO N.º 5 DO ART.º 55
DO CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS;
4.

DELIB. N.º 528 – Presente o ofício n.º 184, de 13 de Setembro p.p., do
Cartório Notarial de Oliveira do Hospital, dando conhecimento, dos actos
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celebrados no referido Cartório que envolvem prédios localizados no concelho
de Tábua, nos termos do n.º 5 do art.º 55 do Código do Imposto Municipal
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis.
A Câmara deliberou por unanimidade não exercer o direito de
preferência.
5.

INSTALAÇÕES PARA O NOVO SERVIÇO LOCAL DE TÁBUA;

DELIB. N.º 529 – Presente um oficio de 25 de Agosto p.p., do Instituto da
Segurança Social – Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra,
informando, que o Centro Distrital tem inscrito em PIDDAC para 2006, 2007, e
2008, as verbas no valor de 58.000,00 €, 100.000,00€ e 42.000,00 €,
respectivamente, para a elaboração de projectos, equipamento e construção
de um novo Serviço Local para Tábua, que visa colmatar as deficientes
condições de acessibilidade das actuais instalações tendo em conta o público
a que estes serviços se dirigem.
Neste âmbito, solicitam uma parceria entre o Município de Tábua e a
Administração Central, em que à primeira caberá a disponibilização de um
terreno bem localizado e com boas condições de acessibilidade, para a
construção de um novo Serviço Local para o Concelho de Tábua,
possibilitando a realização do investimento por parte da Administração
Central.
Analisado o assunto e tendo em conta as características necessárias
do Terreno para a construção de um novo Serviço Local, o Senhor Presidente
da Câmara propôs, o terreno sito no Largo Dr. Arlindo Cunha (entre o Mercado
e o Terminal Rodoviário).
Posto o assunto à consideração da Câmara e prestados os devidos
esclarecimentos foi deliberado por unanimidade, concordar com o terreno
proposto pelo Senhor Presidente da Câmara.
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6.

DESPESAS COM OS INCÊNDIOS;

DELIB. N.º 530 – Reportando-se ao grande incêndio que deflagrou no
concelho de Tábua no dia 06 de Agosto, o Senhor Vereador Eng.º José
Alberto Pereira Vieira informou que, na sequência da deliberação camarária
de 22 de Agosto p.p., nomeadamente, no que diz respeito ao pagamento de
todas as despesas inerentes ao fornecimento de refeições, aos bombeiros e
militares em serviço, por alguns restaurantes da Vila, é presente uma factura
n.º 16659, de 29 de Agosto p.p., do Restaurante “Mido-bar” de Vítor Manuel
de Brito Branco, no valor de 1.005,00 (mil e cinco euros), documento que se
dá por reproduzido.
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 pagamento da mencionada factura.

PROTOCOLO – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE
OLIVEIRINHA;
7.

DELIB. N.º 531 – Presente um ofício de 15 de Maio p.p., da Junta de
Freguesia de Vila Nova de Oliveirinha, que se dá por reproduzido, solicitando
a atribuição de um subsídio para apoio nas despesas do Processo de
Ordenação Heráldica – Brasão, mediante celebração de protocolo.
É igualmente presente o respectivo projecto de protocolo de atribuição,
documento que se dá por reproduzido.
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, celebrar o referido protocolo e conceder o subsídio proposto
à referida Junta de Freguesia no valor de 7.000,00€ (sete mil euros), ao abrigo
da alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para
os fins referidos, já previamente cabimentado por determinação do Senhor
Presidente da Câmara.
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DAF – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
8. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 532 – Presente o resumo diário de tesouraria n.º 182, de 25 de
Setembro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

9. SERRA DO AÇOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/PROPOSTA DE FORNECIMENTO REFERENTE A
EQUIPAMENTO CATERPILLAR;
DELIB. N.º 533 – Presente o ofício n.º 496/06, de 11 de Setembro p.p., que se
dá por reproduzido, da Serra do Açor - Associação de Desenvolvimento
Regional, informando que, no seguimento da reunião havida no dia 7 de
Setembro p.p., há intenção de aquisição de um Tractor de rastos marca
Caterpillar

modelo

D6RIIIDS,

conforme

a

proposta

de

fornecimento

apresentada, que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento, concordando por unanimidade com a
proposta apresentada e com a futura aquisição nos moldes propostos.

10. CONTROLO BANCÁRIO;
DELIB. N.º 534 – Presente um conjunto de documentos, da Divisão de Gestão
Financeira, datados de 31 de Agosto p.p., que se dão por reproduzidos,
referentes ao Controlo Bancário das diversas contas bancárias da Câmara
Municipal.
A Câmara tomou conhecimento.
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SECÇÃO DE PESSOAL, ARQUIVO, PATRIMONIO, SERVIÇOS GERAIS
11. ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 535 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Anabela Tavares da Costa.
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.
DELIB. N.º 536 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Célia Maria Romão Carvalho Fonseca.
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.
DELIB. N.º 537 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Idalina Maria Nunes Quaresma.
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.
DELIB. N.º 538 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Augusta Pereira Brito.
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.
DELIB. N.º 539 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria de Lurdes da Silva Costa Ferreira.
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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DELIB. N.º 540 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Inês Marques.
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.
DELIB. N.º 541 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Irene Figueiredo Correia de Almeida.
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.
DELIB. N.º 542 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Natália Silva Pereira.
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.
DELIB. N.º 543 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Manuela Borges Costa.
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.
DELIB. N.º 544 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Margarida Fernandes Fonseca.
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.
DELIB. N.º 545 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
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por reproduzido, celebrado com Margarida Manuela Fernandes dos Santos
Costa.
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.
DELIB. N.º 546 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Teresa de Fátima Costa Fontes.
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.

DAESC – DEPARTAMENTO DE ACÇÃO ECONÓMICA SOCIAL E CULTURAL
12. MONOGRAFIA DO CONCELHO DE TÁBUA/RECTIFICAÇÃO;
DELIB N.º 547 – Presente as informações nºs 54/06 e 64/06, respectivamente
de 28 de Agosto e 19 de Setembro de 2006, da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe
de Divisão da DAESC, que acompanham um conjunto de documentos, que se
dão por reproduzidos, propondo a rectificação da deliberação tomada em
Reunião de Câmara de 18 de Julho p.p., relativo à abertura do concurso
referente à Monografia do Concelho, uma vez que, o processo já tinha sido
iniciado e já se tinha recebido uma proposta.
Assim sendo, a Execução da Monografia foi adjudicada ao Doutor
Marco Daniel Duarte, por despacho do Senhor Presidente da Câmara em 31
de Agosto p.p., exarado na informação n.º 54/06, supra referida.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, rectificar a deliberação tomada em Reunião de Câmara de 18
de Julho p.p..
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Mais foi deliberado por unanimidade, ratificar o acto de adjudicação da
referida Monografia, no montante global de 10.000,00 € (dez mil euros), sendo
7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) respeitante a honorários do autor, já
previamente cabimentados por determinação do Senhor Presidente da
Câmara, e 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), que serão geridos pelo
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX e pela Universidade de
Coimbra, destinados às despesas de investigação, procedendo-se à sua
cabimentação orçamental pontualmente, à medida que sejam presentes
documentos de despesa legalmente válidos.

13. APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/RECEPÇÃO
AOS
PROFESSORES/ATRIBUIÇÃO
DE
SUBSÍDIO
AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA, AO ABRIGO DA ALÍNEA
B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE
SETEMBRO;
DELIB. N.º 548 – Presente a informação n.º 58/06, de 08 de Setembro p.p., da
Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, que se dá por
reproduzida, propondo a atribuição de um subsídio no valor de 300,00 €
(trezentos euros), para colmatar as despesas com um almoço para a recepção
aos professores que irão estar no ano lectivo 2006/2007 em 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 o subsídio ao Agrupamento de Escolas de Tábua,
ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro,

para

os

fins

referidos,

já

previamente

cabimentado

por

determinação do Senhor Presidente da Câmara.

14. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS AO
3.º E 4.º ANOS E OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR NO 1.º CEB;
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DELIB. N.º 549 – Presente a informação n.º 65/06, de 20 de Setembro p.p., da
Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, documento que se dá por
reproduzido, dando conhecimento da aprovação do projecto de adesão
apresentado pela Câmara Municipal de Tábua com os dois Agrupamentos de
Escolas de Tábua e Midões, no passado ano lectivo no Programa de
Generalização do Ensino do Inglês ao 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do ensino
básico, e que para o ano lectivo 2006/2007 foi alargado o programa a outras
actividades de enriquecimento curricular.
Neste âmbito, surgiu a hipótese de contratar uma empresa para a
aquisição de serviços que compreendem a contratação de professores, a sua
formação, as deslocações às escolas, a articulação pedagógica com os
Agrupamentos de Escolas.
Após convite a cinco empresas, feita a análise das mesmas, foi
adjudicada à empresa PLETS, Lda. (edutec Portugal), que apresentou a
melhor proposta.
Face ao teor da referida informação e prestados os devidos
esclarecimentos foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de
adjudicação praticado pelo Senhor Presidente da Câmara em representação
do Município.
Mais for deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para assinar o contrato referente ao assunto em
apreço.
DELIB. N.º 550 – Presente a informação n.º 63/06, de 09 de Setembro p.p., da
Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, documento que se dá por
reproduzido, dando conhecimento do procedimento de Ajuste Directo, dada a
urgência originada pela abertura do ano lectivo 2006/2007, relativamente
ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º
Ciclo e outras actividades de enriquecimento curricular dirigidas ao 1.º CEB.
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Assim sendo, solicita-se a cabimentação para a despesa decorrente do
Ajuste Directo no valor global de 99.400,00€ (noventa e nove mil e
quatrocentos euros), sendo para o presente ano civil, de Setembro a
Dezembro de 2006, o montante de 39.760,00€ (trinta e nove mil e setecentos
e sessenta euros), e para o ano de 2007, de Janeiro a Junho, o montante de
59.640,00 € (cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta euros).
Face ao teor da referida informação e prestados os devidos
esclarecimentos foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à respectiva
cabimentação, para o presente ano civil, de Setembro a Dezembro, no
montante de 39.760,00€ (trinta e nove mil e setecentos e sessenta euros),
para os fins já referidos.

15. PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 551 – Presente a informação n.º 58/06, de 13 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, documento que se dá por
reproduzido, solicitando isenção de pagamento de transporte para o aluno
José António Godinho Fonseca.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.
DELIB. N.º 552 – Presente a informação n.º 59/06, de 13 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha um atestado de
12 de Setembro p.p., da Junta de Freguesia de Covelo, documentos que se
dão por reproduzidos, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar
para a aluna Tânia Filipa Baptista Dias.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.
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DELIB. N.º 553 – Presente a informação n.º 61/06, de 15 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha uma missiva de
Inês Costa Almas, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar
para a mesma, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.
DELIB. N.º 554 – Presente a informação n.º 62/06, de 18 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha uma missiva de
Maria Alice Figueiredo Cardoso Ribeiro, solicitando isenção de pagamento de
transporte escolar para a sua educanda, Sara Filipa Cardoso Ribeiro,
documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
desfavorável da Dr.ª Francisca Marina Andrade e da Dr.ª Ana Paula Neves,
Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara deliberou por unanimidade, indeferir o
pedido de atribuição de passe escolar gratuito.
DELIB. N.º 555 – Presente a informação n.º 63/06, de 18 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha uma missiva de
Georg Parigger, datado 08 de Setembro p.p., solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para a sua educanda, Lene Parigger,
documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.
DELIB. N.º 556 – Presente a informação n.º 64/06, de 19 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha um atestado de
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11 de Setembro p.p., da Junta de Freguesia de Tábua, documentos que se
dão por reproduzidos, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar
para o aluno Hugo Miguel Santos Costa.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.
DELIB. N.º 557 – Presente a informação n.º 65/06, de 19 de Setembro p.p., da
Dr.ª Francisca Marina Andrade, da DAESC, que acompanha uma missiva de
Albertino Borges Ferreira, datado 07 de Setembro p.p., solicitando isenção de
pagamento de transporte escolar para o seu educando, David Filipe Mendes
Ferreira, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Dr.ª Ana Paula Neves, Chefe de Divisão da DAESC, a Câmara
deliberou por unanimidade, conceder a atribuição de passe escolar gratuito.

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou encerrada a reunião às 11 horas e 25 minutos.

E, eu Liliana Marina Fonseca Cristóvão, servindo de Secretária, a redigi
e também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

_____________________

_____________
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