ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 22/2004 DE 27 DE OUTUBRO DE
2004 (PÚBLICA)

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. Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Mário de Almeida Loureiro
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Visita de Trabalho/Planalto Beirão: - O Senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento do convite formulado pela Associação de Municípios da Região
do Planalto Beirão, a todos os membros eleitos dos Municípios pertencentes
à mesma, para participarem na visita de trabalho a efectuar à Barragem do
Paúl e E.T.A., no próximo dia 4 de Novembro, conforme ofício n.º 1256, de 20
de Outubro, que se dá por reproduzido.
Salientada a importância das referidas obras, o Senhor Presidente da
Câmara informou que iria contactar os Presidentes das Juntas de Freguesia
do Concelho e membros da Assembleia Municipal para o efeito, facultando a
Câmara Municipal o respectivo transporte.
Aprovado por unanimidade.
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Aniversário da Associação de Futebol de Coimbra: - Pelo Senhor
Presidente da Câmara foi dado conhecimento do convite que lhe fora
endossado pela Associação de Futebol de Coimbra, através do ofício datado
de 4 de Outubro p.p., que se dá por reproduzido, para estar presente no
Jantar de Gala comemorativo do 82.º Aniversário da referida Associação,
realizado no dia 25 de Outubro p.p., no Salão Nobre do Casino da Figueira da
Foz e em cuja Cerimónia Protocolar foi prestada uma singela homenagem à
Câmara Municipal de Tábua, em sinal de reconhecimento pelo trabalho e
contributo prestado aos Clubes Desportivos do Concelho e à Associação de
Futebol de Coimbra.
A Câmara tomou conhecimento.

Área Metropolitana de Coimbra: - Sobre este assunto o Senhor Presidente
da Câmara deu conhecimento que o Dr. Carlos Encarnação, Presidente da
Câmara Municipal de Coimbra, foi eleito para desempenhar funções de
Presidente da Área Metropolitana de Coimbra.
A Câmara tomou conhecimento.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador, Serafim Martins apresentando, no
seguimento do que fora deliberado na reunião ordinária da Câmara realizada
em 28 de Julho p.p., as informações n.ºs 18/2004, 19/2004 e 21/2004, da
Senhora Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dão por reproduzidas, nas quais
estão descriminadas as obras que as empresas Acorfato - Indústria de
Confecções, Ld.ª, Pavicer –Pavimentos Cerâmicos, Ld.ª e Eurotábua,

Ld.ª

pretendem levar a efeito nas suas instalações e para as quais solicitaram
apoio da Autarquia, bem como as respectivas estimativas orçamentais.
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No âmbito do apoio ás indústrias do concelho e criação de mais postos
de trabalho, a Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a
execução dos trabalhos constantes nas referidas informações.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2004;
DELIB. N.º 360 – Verificando-se ter havido lapso na indicação do dia da
reunião em referência, foi deliberado por unanimidade corrigir o mesmo para
13 de Outubro.
Neste contexto, foi presente a acta da reunião Ordinária de Câmara de
13 de Outubro que depois de analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2004;
DELIB. N.º 361 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
03. – HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR CASTANHEIRA NEVES;
DELIB. Nº. 362 – No seguimento da Reunião de Câmara realizada em 13 de
Outubro p.p., o Senhor Presidente da Câmara apresentou o programa de
Homenagem ao Senhor Professor Dr. António Castanheira Neves, a realizar
no próximo dia 29 de Outubro, contando-se com a presença de diversas
individualidades convidadas para o efeito, destacando-se a do Senhor
Ministro da Justiça, tendo a recepção e respectiva Sessão Solene lugar no
Edifício dos Paço do Município, seguida do descerrar de placa na Praça do
Palácio da Justiça.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar
a realização de todas as despesas inerentes à referida Homenagem.
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04. – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE
DE 484.356,00€/CLAUSULAS CONTRATUAIS;
DELIB. N.º 363 - Presente a informação n.º 04/A.V./J.A/04, de 22 de Outubro
p.p., do Departamento Administrativo e Financeiro, que acompanha o ofício
n.º 979/04-DBI, de 13 de Outubro p.p., da Caixa Geral de Depósitos,
instituição a quem foi adjudicado, em Assembleia Municipal de 27 de
Setembro p.p., o empréstimo financeiro a longo prazo até ao montante de
484.356, 00 € (quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e
seis euros), relativo à minuta do contrato a celebrar com aquela entidade.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar a referida
minuta de contrato de empréstimo.

05. – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE
DE 38.439,00€/CLAUSULAS CONTRATUAIS;

DELIB. N.º 364 - Presente a informação n.º 05/A.V./J.A/04, de 22 de Outubro
p.p., do Departamento Administrativo e Financeiro, que acompanha o ofício
n.º 979/04-DBI, de 13 de Outubro p.p., da Caixa Geral de Depósitos,
instituição a quem foi adjudicado, em Assembleia Municipal de 27 de
Setembro p.p., o empréstimo financeiro a longo prazo até ao montante de
38.439, 00 € (trinta e oito mil e quatrocentos trinta e nove euros), relativo à
minuta do contrato a celebrar com aquela entidade.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar a referida
minuta de contrato de empréstimo.
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06. – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE
DE 84.915,00€/CLAUSULAS CONTRATUAIS;
DELIB. N.º 365 - Presente a informação n.º 06/A.V./J.A/04, de 26 de Outubro
p.p., do Departamento Administrativo e Financeiro, que acompanha um e-mail
de 26 de Outubro p.p., da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Centro,
C. R. L., instituição a quem foi adjudicado, em Assembleia Municipal de 19 de
Dezembro p.p., o empréstimo financeiro a longo prazo até ao montante de
84.915, 00 € (oitenta e quatro mil e novecentos e quinze euros), relativo à
minuta do contrato a celebrar com aquela entidade.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar a referida
minuta de contrato de empréstimo.
07. – APOIO A ACTIVIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE COIMBRA/TORNEIO
NACIONAL INTER-ASSOCIAÇÕES SUB-18 – 1.ª FASE, 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 366 – Presentes os ofícios n.ºs 10/0405 e 481, de 4 e 26 de
Outubro, respectivamente, da Associação de Futebol de Coimbra, que se dão
por reproduzidos, solicitando a cedência do Estádio Municipal para a
realização do Torneio Nacional Inter-Associações Sub/18 – 1.ª Fase, nos dias
28, 29, 30 e 31 de Outubro em curso, bem como a atribuição de um subsídio
destinado a colmatar despesas com alojamento e alimentação das Selecções
participantes, nomeadamente, de Coimbra, Portalegre e Castelo Branco, no
valor de 1.250,00€.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por maioria,
com seis votos a favor e uma abstenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia
Nunes Bernardes, atribuir à referida Associação um subsídio no valor de
750,00€ ( setecentos e cinquenta euros) para os fins pretendidos, ao abrigo
da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
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08. – ASSOCIAÇÕES HUMANITÀRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE TÁBUA E VILA NOVA DE OLIVEIRINHA;
DELIB. Nº 367 – Face às negociações havidas com os Presidentes das duas
Corporações de Bombeiros existentes no concelho, o Senhor Presidente da
Câmara propôs a atribuição das verbas a seguir descriminadas, bem como
solicitar aos Serviços competentes da Câmara a respectiva cabimentação
orçamental das mesmas: - 15.000,00€ (quinze mil euros) à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha,
destinados à transformação de uma viatura especial para combate a
incêndios e 10.000,00€(dez mil euros) à Associação Humanitária dos
Bombeiros

Voluntários

de

Tábua,

destinados

à

aquisição

de

viatura/ambulância.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado com seis
votos a favor concordar com a verba a atribuir à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha.
Relativamente à verba a atribuir à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Tábua, foi a mesma aprovada pela Câmara com
quatro votos a favor e uma abstenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia
Bernardes que prestou a seguinte declaração de voto: “ em sua opinião e
atendendo a que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Tábua, através dos investimentos que tem, irá dispôr, futuramente, de uma
situação económica melhor que a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, propõe que a esta lhe seja prestado
um maior apoio”.
Pronunciou-se, ainda, o Senhor Vereador, Eduardo Pereira
solicitando, face ao exposto, que no próximo ano as verbas previstas no
Plano de Actividades sejam facultadas por duodécimos desde o início do ano,
tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que essa possibilidade está
a ser estudada.
Não participaram nas votações os Senhores Vereadores, Dr. Jorge
Veigas, Eduardo Pereira e Mário Loureiro, por impedimento legal.
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09. – SALE-SERVIÇO DE APOIO LOCAL AO EMPRESÁRIO-PARCERIA
ENTRE O MUNICÍPIO DE TÁBUA E A ACIC-PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL;
DELIB. N.º 368 - Presente a informação n.º 17/2004, da Dr.ª Alexandra Bento,
Jurista do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da Câmara, documento
que se dá por reproduzido, propondo face às solicitações e pedidos de
informação dos empresários locais, ser de toda a conveniência a formalização
de uma parceria com a

Associação Comercial e Industrial de Coimbra

(ACIC), mediante celebração de Protocolo de Colaboração Institucional com o
Município de Tábua.
Tendo em conta a necessidade, cada vez maior, de ser prestado apoio
técnico aos agentes económicos, industriais e comerciantes locais, a Câmara
deliberou por unanimidade, concordar com a formalização da parceria
proposta bem como proceder à transferência da importância de 8.500,00€
(oito mil e quinhentos euros), para a ACIC, no âmbito das acções de
sensibilização e divulgação prestadas pelos técnicos da mesma.
Face ao valor agora aprovado a Câmara deliberou por unanimidade,
solicitar aos Serviços competentes a respectiva cabimentação orçamental da
verba a transferir, bem como submeter o assunto, de novo, à apreciação do
órgão Executivo na próxima reunião da Câmara.

10. – REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONIMIA E NUMERAÇÃO DE
POLÍCIA;
DELIB. N.º 369 - Na sequência da deliberação camarária de 28 de Julho p.p.,
é de novo presente o Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Polícia, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pela Dr.ª Alexandra Bento do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da
Câmara, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar o
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regulamento acima referido, bem como submetê-lo a apreciação e aprovação
da Assembleia Municipal.

11. – SUPERFÍCIE COMERCIAL LIDL;
DELIB. N.º 370 – Relativamente à vontade manifestada por representantes
do LIDL, na eventual instalação de uma superfície comercial na Vila de
Tábua, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da reunião havida
com os mesmos para análise da sua localização, tendo sido alvitrados alguns
locais como: - Edifício da Serração da Cerâmica Tabuense, Estaleiros da
Câmara, terreno da família Corte-Real, atrás do Terminal Rodoviário e terreno
sito à Barrosa.
Sobre o assunto todos os Senhores Vereadores se pronunciaram.
12. – REQUISIÇÕES DE LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO/ORÇAMENTOS;
DELIB. N.º 371 - Presentes três Cartas/aviso, de 7 de Outubro p.p., da EDP
Distribuição – Energia, S.A., que se dão por reproduzidas, indicando os
orçamentos de 138,90€, 1.215,04 e 1.926,73, respeitantes a pedidos de
requisição de ligação em baixa tensão para as seguintes obras: - construção
de poço de bombagem de água, em Pinheiro de Coja; Monumento do
Soldado Português e construção de poço de bombagem de água na Quinta
do Arinte.
Atendendo à urgência na execução dos referidos trabalhos, a Câmara
deliberou, por unanimidade, autorizar a sua realização bem como o
pagamento dos referidos orçamentos.

13. - PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 372 - Presente a informação n.º 48/04, de 19 de Outubro p.p., da
Dr.ª Ana Paula Duarte da DAESC, que acompanha atestado da Junta de
Freguesia de Covas, propondo a isenção de pagamento de transporte escolar
para Diogo Filipe Amaral Brito, documentos que se dão por reproduzidos.
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Face ao parecer favorável da Dr.ª Ana Paula Duarte da DAESC, 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.

Presente a informação n.º 49/04, de 19 de Outubro p.p., da Dr.ª Ana
Paula Duarte da DAESC, propondo a isenção de pagamento de transporte
escolar para Pedro Miguel Prazeres dos Anjos, documento que se dá por
reproduzido.
Face à proposta da Dr.ª Ana Paula Duarte da DAESC, 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.
14. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE VISTORIA DE PROPRIEDADE
HORIZONTAL;
DELIB. N.º 373 - Presente o auto de vistoria de constituição de propriedade
horizontal de 13 de Outubro p.p., em que são requerentes os Senhores Jaime
Bernardino de Oliveira e Pedro Manuel Silva Fonseca, relativo a um prédio
situado no lugar de Arinte, freguesia e concelho de Tábua, documento que se
dá por reproduzido, a que corresponde o processo n.º 119/04-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.

15. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. Nº. 374 – Presente o Auto de medição n.º 2 de trabalhos contratuais,
datado de 22 de Outubro p.p., que se dá por reproduzido, apresentado pela
Firma Pavicoimbra – Construções, Ld.ª., devidamente visado e respeitante à
obra ” Caminho Agrícola de S.João da Boavista”, no valor de 19.974,00 €
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(dezanove mil novecentos e setenta e quatro euros), 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.

16. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. Nº. 375 – Ajuste Directo nº. 12-E/2004 – “Pavimentação de
Arruamento – Loteamento da Barrosa, freguesia de Tábua, em nome de
Figueiredo & Filhos, Ld.ª ”
Presente o processo de ajuste directo para a obra em referência, que
se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face ao parecer da
Comissão de Análise das Propostas, foi deliberado por unanimidade,
proceder à adjudicação da empreitada, na modalidade de Ajuste Directo, à
firma Arsénio Henriques de Almeida & Filhos, Ld.ª, pelo valor 13.390,00 €
(treze mil trezentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
17. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. Nº. 376 - Presente a informação n.º 16/SETL/04 de 22 de Outubro
p.p., da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um
conjunto de facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao
assunto em referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
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18. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 377 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 206, de 26 de
Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
DELIB. N.º 378 - Presente na reunião o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Tábua, solicitando face às consequentes reclamações
apresentadas por alguns munícipes, que a Câmara

tome uma posição

relativamente à existência de cães vadios e abandonados que vagueiam pela
Vila.
Sobre o assunto interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes
propondo que se proceda à recolha dos referidos animais que estão
visivelmente doentes e parasitados, constituindo um efectivo perigo para a
Saúde Pública, pelo que, o Senhor Presidente da Câmara, autorizou que o
Senhor Presidente da Junta tomasse a iniciativa de contratar um Médico
Veterinário para o efeito, suportando a Câmara as despesas inerentes aos
actos médicos necessários para colmatar a situação.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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