ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 12/2002 DE 22 DE MAIO DE 2002
( PÚBLICA )
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Dr. Jorge Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou a Senhora Vereadora, Drª. Sofia Bernardes, por motivo de
doença de familiar.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
I – Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
O Senhor Presidente propôs que fossem incluídos na Ordem do Dia da
presente reunião mais dois pontos relativos a “ Proposta de Alteração Sujeita
a Regime Simplificado ao Plano de Pormenor – Zona do Hospital/Casa do
Povo/Cruzamento de Espariz/Tábua, publicado no DR, II

Série de 20 de

Fevereiro de 1996” e “ Solicitação de Convocatória de Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal “.
Dado o carácter urgente dos assuntos propostos, foi a referida
proposta aprovada por unanimidade.

No seguimento da sua intervenção deu a conhecer à Câmara os
cinquenta anos de existência do Edifício dos Paços do Município, motivo pelo
qual foi colocada na fachada do mesmo uma placa comemorativa e
hasteadas as bandeiras.
A Câmara tomou conhecimento.
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O Senhor Presidente abordou ainda, a realização da tradicional “Festa
do Corpo de Deus”, na Vila de Tábua, no próximo dia 30 de Maio,
considerada a maior festa do mundo católico e nela participando, além dos
fiéis, as autoridades administrativas, eclesiásticas, policiais, irmandades,
bombeiros, fanfarra e a banda da música.
Dadas as afinidades históricas deste evento com a própria Câmara
Municipal, tem esta

colaborado na sua realização, pagando todas as

despesas inerentes à mesma, tais como concessão de um pequeno subsídio
às irmandades participantes, oferta de

jantar aos bombeiros e fanfarra,

ornamentação da Igreja, foguetes e filarmónica.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, conceder um subsídio no valor de 100,00€(cem euros) às
irmandades de Vila do Mato, Vila Nova de Oliveirinha, S.João da Boavista,
Pinheiro de Coja, Mouronho, Espariz, Espadanal, Covêlo, Candosa, Sinde,
Ázere e Tábua, oferecer um jantar no restaurante “O Mercado”, em Tábua,
aos Bombeiros e Fanfarra, proceder ao pagamento dos foguetes, à
Filarmónica de S.João de Areias e ornamentação da igreja.
Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento dos
subsídios em atraso, à Irmandade de Pinheiro de Coja, respeitantes à
participação da mesma nos anos de 1998, 1999 e 2000, no valor de 75,00€,
totalizando a importância de 225,00€(duzentos e vinte e cinco euros).

Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas:

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas fazendo uma breve
referência em relação ao ordenamento do trânsito na Vila. Sugeriu, ainda,
caso fosse possível, a colocação de moderadores de velocidade com sinais
intermitentes em alguns locais, nomeadamente na E.N. 17(Venda da
Esperança), á semelhança dos Municípios de Seia e Gouveia.

2

Sobre o exposto o Senhor Presidente informou já ter alertado as
entidades competentes, dado tratar-se de zonas perigosas, mas até ao
momento nada foi resolvido, pelo que vai insistir novamente junto da Direcção
de Estradas.
Intervenção do Senhor Vereador, Mário Loureiro:

Interveio o Senhor Vereador, Mário Loureiro que em relação ao
assunto sobre trânsito, alerta para o perigo que se verifica na estrada de
acesso ao Centro de Saúde em que os transeuntes, por falta de passeios, são
obrigados a circular na estrada, propondo a colocação de sinalização
adequada.
Respondendo àquele Senhor Vereador, o Senhor Presidente informou
que, tanto o arranjo dos passeios como a colocação de sinalização naquela
Avenida, estão previstos para breve.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira:

Ainda sobre trânsito, interveio o Senhor Vereador Eduardo Pereira
alertando para a falta de placas indicativas de Tábua, na IP 3.
Sobre o exposto o Senhor Presidente informou já ter contactado o
Director de Estradas para proceder à colocação das placas indicativas de
Tábua no itinerário em questão.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 08 DE MAIO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
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02. – EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO;

Na sequência da deliberação camarária de 08 de Maio p.p., é presente
a listagem dos projectos a financiar pelo empréstimo a contratar a
médio/longo prazo, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua análise e feitos os devidos esclarecimentos pelos
Senhores: Presidente da Câmara, Director do Departamento Administrativo e
Financeiro, Dr. José Afonso e Chefe de Divisão, Dr. António Vaz, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar a referida listagem, bem como remeter
a mesma para as entidades bancárias convidadas a apresentar propostas.
Igualmente presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da
Câmara de 16 de Maio p.p., documento que se dá por reproduzido.
Na sequência deste despacho e da deliberação camarária de 08 de
Maio p.p., foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, ratificar o teor do mencionado
despacho e nomear uma comissão de abertura e análise das propostas
apresentadas pelas entidades bancárias constituída pelo Senhor Presidente
da Câmara, Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela, que poderá ser substituído
pelo Senhor Vice-Presidente, José Alberto Pereira, pelo Senhor Director do
Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. José Manuel de Melo
Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.
António José Gonçalves dos Santos Vaz.
03. – CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL;
Sobre o assunto em referência, o Senhor Presidente da Câmara deu a
conhecer que de harmonia com o art.º 154.º do Decreto-Lei n.º 227-B/2000,
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de 15 de Setembro, o Conselho Cinegético Municipal é presidido pelo
Presidente da Câmara, tendo em reunião ordinária pública da Câmara de 27
de Abril de 2001, delegado competências, para desempenho das funções que
o referido diploma impõe, no

Senhor Capitão Joaquim Ferreira Marques,

outrora Vereador da Câmara.
Verificando-se não haver incompatibilidades por aquele Autarca, dadas
as

funções

de

Presidente

da

Assembleia

Municipal

actualmente

desempenhadas , o Senhor Presidente continua a delegar no mesmo aquelas
atribuições.
A Câmara tomou conhecimento.

04.

–

PRAÇA

PROFESSOR

DOUTOR

CASTANHEIRA

NEVES

–

ARQUITECTO VASCO CUNHA;
Na sequência do que foi proposto em reunião de Câmara de 24 de
Abril p.p., o Senhor Presidente informou que solicitou, por escrito, um parecer
ao Arquitecto Vasco Cunha sobre a construção do edifício na Praça Professor
Doutor Castanheira Neves, enviando para o efeito cópia do referido projecto.
O Técnico irá analizar o alçado do prédio em questão e emitir um parecer,
caso o colega que fez o projecto esteja de acordo. Nesta conformidade o
Senhor Presidente informou, ainda, ter contactado o construtor da obra que
se disponibilizou para ir a Coimbra com o Arquitecto que elaborou o projecto,
a fim de resolverem a situação.
A Câmara tomou conhecimento.

05. – ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE
COIMBRA/FUTEBOL CLUBE DO PORTO;
Presente o fax de 10 de Maio p.p., da Associação Académica de
Coimbra, que se dá por reproduzido, relativo ao jogo de futebol entre a equipa
daquela Associação e a do Futebol Clube do Porto, realizado no passado dia
15 de Maio , no Estádio Municipal, sendo o Senhor Jorge Alexandre da
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Soledade

Marques,

residente

nesta

Vila,

representante

da

referida

Associação.
Sobre o assunto o Senhor Presidente informou que apenas teve
conhecimento da realização do jogo em questão no dia 10 de Maio, quando
estava de partida para Muniche, pelo que delegou no Senhor Vereador
Serafim Martins poderes para que o evento se realizasse.
Ainda sobre a Associação Académica de Coimbra, o Senhor
Presidente deu a conhecer um artigo publicado num jornal em que aquela
Associação passaria a jogar no Estádio de Tábua, na próxima época
desportiva.
Face a esta notícia, que considera abusiva uma vez que não existe
nenhuma deliberação camarária nesse sentido, o Senhor Presidente solicitou
uma reunião com o Dr. Campos Corôa, Presidente da Associação Académica
de Coimbra, tendo constatado ser desejo da referida Associação a utilização
temporária do Estádio Municipal para a época de 2002/2003(Campeonato da I
Liga), por motivo de obras no Estádio Municipal de Coimbra, conforme fax de
20 de Maio p.p., que se dá por reproduzido.
Dada a natureza deste campeonato, o Senhor Presidente informou
haver necessidade de concluir as obras do Estádio face às exigências
impostas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tendo a Câmara de
analisar a situação em virtude dos custos que acarreta, principalmente a
iluminação do campo com características para poderem ser transmitidos
jogos pela televisão.
Sobre o assunto interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas dizendo
que há gastos que devem ser ponderados, reconhecendo ,no entanto, que
nem todos podem ser satisfeitos, mas apenas alguns. Quanto ao vertente
caso sugere que se indague enquanto fica a promoção, em termos de custos.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade analisar a situação.
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Ainda sobre futebol, interveio o Senhor Vereador Serafim Martins para
informar que foi contactado por representantes do Vitória de Guimarães e
Paços de Ferreira, que manifestaram interesse em efectuarem estágios no
Estádio Municipal dadas as características e condições óptimas que o mesmo
possui.
Mais deu a conhecer aquele Vereador, a pedido do Senhor Presidente
da Câmara, que os Clubes do Concelho: - Tábua, Touriz, Vila do Mato e
Vasco da Gama se propõem constituir uma Associação com a finalidade de
gerir o futebol sénior do Concelho, mantendo-se cada Clube apenas com o
futebol juvenil.
A Câmara tomou conhecimento.
06. – OCUPAÇÃO DE TERRADO – ISENÇÃO DE TAXAS;

Presente o processo de licenciamento de recinto para espectáculos ou
divertimentos n.º 1/2002, que se dá por reproduzido, em que é requerente
António Fernandes Pereira, informado pela Divisão de Gestão Administrativa.
Considerando o carácter errante e a precária situação económica dos
seus promotores, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de
isenção de pagamento das taxas devidas, praticado pelo Senhor VicePresidente.
07. – PASSE ESCOLAR GRATUITO;

Presente a informação n.º 21/02, de 16 de Maio p.p., da Dr.ª Ana Paula
Duarte da DAESC, que anexa uma missiva de Maria Susana Castanheira
solicitando isenção de pagamento de transporte escolar para o seu educando
António Filipe Castanheira, documentos que se dão por reproduzidos.
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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 o seu educando António Filipe Castanheira.
08. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
Presente novamente o processo de licenciamento de obras n.º 46/02SAD/40/014, apenso ao processo n.º 243/01-SAD/40/014, objecto de
deliberação na reunião de 17 de Abril p.p., que se dá por reproduzido, em que
é requerente a Firma GATINHA – Actividades Imobiliárias, Ld.ª
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, ratificar a aprovação à alteração ao projecto em questão, objecto
de deliberação na reunião de 27 de Março p.p., atendendo à informação da
Senhora Eng.ª Luisa Camacho e parecer do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues.

Presente o processo de licenciamento de obras n.º 314/01SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Firma COCAConstruções de Candosa, Ld.ª
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 projecto de Arquitectura, atendendo aos pareceres
favoráveis da Senhora Eng.ª Luisa Camacho e do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.

09. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA;
Presente o auto de vistoria de constituição da propriedade horizontal
em que é requerente a Firma GATINHA – Actividades Imobiliárias, Ld.ª,
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relativo a um prédio situado no lote n.º 7 em Corgas, Freguesia de Tábua,
Concelho de Tábua, de 7 de Maio p.p., documento que se dá por reproduzido,
a que corresponde o processo n.º 49/02 –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.
10. – TRABALHOS A MAIS;

Por proposta do Senhor Presidente da Câmara foi este ponto retirado
da Ordem do Dia, com a concordância de toda a Vereação.
11. – AUTOS DE MEDIÇÃO;

Presente a informação n.º 74/2002, de 6 de Maio p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 2 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra
“Beneficiação e Rectificação em Bogalhas – Meda de Mouros – Mouronho –
Lanço Bogalhas – Meda de Mouros(Lagar)“, pelo valor de 5.453,98€ (cinco
mil quatrocentos e cinquenta e três euros e noventa e oito 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 75/2002, de 6 de Maio p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 7 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Rosas Construtores, S.A. da obra “Pavimentações na Vila de Tábua –
Outras Urbanizações e Arruamentos na Vila de Tábua“, pelo valor de
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64.606,05€ (sessenta e quatro mil seiscentos e seis euros e cinco 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. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 23/RSF/02, de 20 de Maio p.p., documento
que se dá como reproduzido, relativa ao assunto em referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação.
13. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 94, de 21 de Maio p.p.,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
14. – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO SUJEITA A REGIME SIMPLIFICADO
AO PLANO DE PORMENOR – ZONA DO HOSPITAL/CASA DO
POVO/CRUZAMENTO DE ESPARIZ/TÁBUA, PUBLICADO NO DR, II SÉRIE
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1996;
Presente a informação n.º 15, de 15 de Maio p.p., da Sr.ª Dr.ª
Alexandra Bento e parecer do Sr. Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues
e parecer do Autor do Plano de Pormenor, Sr. Arq.º Carlos Santos,
documentos que se dão por reproduzidos e apresentação da proposta da
alteração sujeita a regime simplificado ao Plano de Pormenor pelo Senhor
Presidente da Câmara, com respectiva Planta de Síntese, documentos que se
dão por reproduzidos.
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte para produção de
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efeitos imediatos, concordar com a mencionada proposta de alteração e
submeter à apreciação e aprovação em Assembleia Municipal.

15.– SOLICITAÇÃO DE CONVOCATÓRIA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL;

Na sequência das deliberações tomadas nos pontos dois e catorze da
Ordem do Dia da presente reunião de Câmara, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 50.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, mandatar o Senhor Presidente da Câmara
para solicitar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a convocatória
de uma sessão Extraordinária da Assembleia Municipal para apreciação e
aprovação dos seguintes pontos:
-

Contratação de empréstimo a médio/longo prazo até ao limite
de 1 250 000 €( um milhão duzentos e cinquenta mil euros) –
adjudicação;

-

Proposta de alteração sujeita a regime simplificado do Plano de
Pormenor – Zona do Hospital/Casa do Povo/Cruzamento de
Espariz/Tábua, publicado no D.R.,II Série n.º 43, de 20 de Fevereiro
de 1996.

III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO;

a) Helena Maria Santos Esteves, residente da Rua do Cemitério, da Vila
de Tábua;
Presente à reunião a munícipe em epígrafe, proprietária de um terreno
para construção urbana na zona do Centro de Saúde, que depois de fazer
entrega ao Senhor Presidente de um abaixo assinado, que se dá por
reproduzido, o questionou sobre os caminhos públicos existentes naquela
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localidade desde sempre utilizados quer por simples cidadãos quer por
proprietários de terrenos confinantes com os caminhos em questão e
actualmente inacessíveis em consequência da construção da nova rotunda.
Face ao exposto o Senhor Presidente esclareceu que os caminhos
outrora existentes na referida zona do Centro de Saúde são para reabrir após
a construção dos passeios.

b) António Rodrigues Pais, residente na Estrada da Lameira, freguesia
de Tábua;
Presente o munícipe em epígrafe que alertou a Câmara para as
seguintes situações:
-

Falta de resguardos na Ponte sobre o Rio Mondego que liga Tábua
a S.João de Areias, que em seu entender, é um perigo iminente
para os automobilistas;

-

Plantação de árvores de ambos os lados da estrada da Barrosa, a
seguir à Ponte da Ribeira de Tábua, para que aquela zona fique
embelezada;

-

Abate do eucalipto secular existente na entrada da Vila que se
encontra sêco, antes que alguém seja lesado;

-

Arranjo do catavento existente no telhado do Edifício da Câmara,
que dado o perigo em que se encontra necessita de reparação
urgente; e

-

Reposição da placa indicadora da Rua António Costa Carvalho.
Sobre o assunto aproveitou para esclarecer os presentes que em
tempos fora prestada uma homenagem àquele médico ilustre, pela
Casa dos Tabuenses com a colaboração da Junta de Freguesia de
Tábua, colocando-se lápides na Vila de Tábua e nas Barras, donde
era natural. Mais informou que o mesmo jaz no cemitério de Dili, em
Timor, tendo o hospital daquela localidade o nome do mesmo dados
os feitos beneméritos prestados.
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Sobre a questão dos resguardos o Senhor Presidente informou que a
Direcção de Estradas já foi alertada várias vezes sobre o problema,
oferecendo-se esta Câmara, inclusivamente, para contribuir na resolução do
mesmo. Uma vez que tudo continua na mesma propunha que o Senhor
Professor Pais, na qualidade de membro da Assembleia Municipal, colocasse
a questão a fim de se pressionar a Direcção de Estradas para colocar os
resguardos na ponte em questão.
Quanto à plantação das árvores informou que está previsto para aquela
zona a plantação de choupos, aliás, espécie esta que já lá existiu outrora. No
tocante ao corte do eucalipto centenário e arranjo do catavento ir-se-ão tomar
as devidas providências, evitando-se assim os perigos que destas situações
poderão advir. Relativamente à reposição da placa, o Senhor Presidente
informou que a identificação das ruas, bem como o número de polícia são
situações que estão em estudo e que face ao desenvolvimento da Vila já se
justifica a sua existência.

E, eu

, servindo de Secretário, a

redigi e também a subscrevo.

O Presidente da Câmara,

O Secretário,
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