ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 05/2007 DE 13
DE MARÇO DE 2007
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara, Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela
Sr. Vereador, José Alberto Pereira
Sr. Vereador, Dr. Marco Paulo Barreiras Marques Batista
Sr. Vereador, Eng.º José Alberto Pereira Vieira
Sr. Vereador, Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador, Carlos António Tomás Ferreira

Faltou à presente reunião, o Senhor Vereador Mário de Almeida
Loureiro, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara por unanimidade
deliberado justificar a referida falta.

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
INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
1. INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Entrando no período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente da
Câmara deu conhecimento, que no passado dia 09 de Março, nos Paços do
Município de Tábua, os Empresários que constituem o Núcleo de
Desenvolvimento Empresarial do Interior e Beiras (NDEIB), reuniram-se com o
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Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e
Comunicações, Paulo Campos, para analisarem as acessibilidades na região
da Beira Serra.
Mais o Senhor Presidente informou, que a Câmara em breve irá
proceder com a abertura de outros concursos para assegurar a manutenção
de outras estradas no concelho.
A Câmara tomou conhecimento.

Seguidamente, reportando-se à XVIII Feira/Festa dos Produtores e do
Queijo, do Mel e dos Enchidos do concelho de Tábua, que decorreu na
passada sexta-feira, dia 09 de Março no pavilhão dos Empreendimentos FTP,
o Senhor Presidente da Câmara salientou com regozijo a maneira como
decorreu o evento que, à semelhança de anos anteriores, se revestiu de
enorme êxito, atingindo todos os fins previstos.
A Câmara tomou conhecimento.

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:
No uso da palavra, o Senhor Vereador Carlos Ferreira felicitou a
abertura dos concursos ora referidos, nomeadamente, o troço do IC6 entre
Catraia dos Poços e Poço do Gato. No entanto, lembrou, que a Estrada de
Ázere à Estrada da Beira (EN17) necessita urgentemente de obras.
Seguidamente o Senhor Vereador sugeriu, que a Câmara Municipal de
Tábua em parceria com uma entidade associativa do concelho, organizasse
um evento desportivo, nomeadamente, cicloturismo, para assinalar as
comemorações do Feriado Municipal, no âmbito do desenvolvimento de uma
vida mais saudável.
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O Senhor Presidente da Câmara concordou com a sugestão ora
apresentada, no entanto, entende que o assunto deverá ser apreciado e
analisado na próxima reunião do Executivo, como ponto na Ordem de
Trabalhos no Período da Ordem do Dia.

Intervenção do Senhor Vereador SERAFIM DUARTE LOPES MARTINS:
O Senhor Vereador Serafim Martins alertou o Executivo para a
necessidade de intervir nos acessos para o cemitério de Covas. Salientou,
que em seu entender, a Câmara deve criar meios adequados para garantir a
manutenção de algumas estradas degradadas no concelho.

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º José ALBERTO PEREIRA
VIEIRA:
No uso da palavra, o Senhor Vereador Eng.º José Vieira deu
conhecimento que, após notificação e em conformidade com a informação
jurídica da Dr.ª Patrícia Oliveira Ramos e deliberação n.º 35 da Reunião de
Câmara de 13 de Fevereiro p.p., o espaço destinado ao Bar das Piscinas
Municipais foi voluntariamente desocupado pelo Sr. Fernando Eduardo Dinis
Eliseu.
A Câmara tomou conhecimento.
Seguidamente,

o

Senhor

Vereador

Eng.º

José

Vieira

deu

conhecimento da cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do
Município de Oliveira do Hospital, no passado dia 5 de Março, relativo à
constituição da Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e
Oliveira do Hospital (ADITO). Informou, que estiveram presentes os
Senhores, Eng.º Noberto Canha, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Coimbra, Mário Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital e o próprio em representação da Câmara Municipal de
Tábua.
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Mais informou, que através desta pareceria, o sector público e privado
irá partilhar experiências, recursos e ideias comuns para a modernização e
valorização da actividade comercial nos dois centros urbanos.
O Senhor Presidente da Câmara interveio realçando a importância
desta pareceria no âmbito do desenvolvimento económico, comercial e social,
afirmando, que a ADITO será um instrumento para a criação de meios
empresariais nos centros urbanos.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2007;
DELIB. N.º 75 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.

2. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA PÚBLICA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007;
DELIB. N.º 76 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.

3. LEI
DE
BASES
DA
ACTIVIDADE
FÍSICA E DO
DESPORTO/APOIOS E COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS ÀS
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS;
DELIB. N.º 77 – No âmbito da política de apoio às Associações Desportivas e
Recreativas existentes no concelho, praticada pelo Executivo ao longo dos
anos e atendendo aos objectivos estruturantes propostos actualmente na Lei
de Bases do Desporto, entende-se ser de toda a conveniência celebrar
Protocolos de Fomento Desportivo com base nos documentos fornecidos e a
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fornecer pelas referidas colectividades, de forma a que as comparticipações
financeiras a atribuir às mesmas estejam englobadas num plano estratégico
de desenvolvimento desportivo do Município.
Neste seguimento é presente a informação n.º 16/2007, de 07 de
Fevereiro p.p., da Dr.ª Patrícia Oliveira Ramos, do Gabinete Jurídico,
informação solicitado pelo DAF, documento que se dá por reproduzido,
relacionada com apoios e comparticipações financeiras às Associações
Desportivas, no âmbito da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto,
Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro.
São igualmente presentes os Projectos de Protocolos de Colaboração.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, concordar com a informação acima mencionada, bem como,
aprovar os respectivos Projectos de Protocolo de Colaboração.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, atribuir os montantes que a seguir se
descriminam, relativamente à época 2006/2007, que inclui os meses de
Setembro de 2006 a Junho de 2007:
- Grupo Desportivo Tabuense – 5.000 €/mês;
- Grupo Desportivo Tourizense – 9.000 €/mês;
- Associação Recreativa de Melhoramentos da Vila do Mato –
1.500,00€/mês;
- Associação Recreativa e Cultural de Espariz – 500€/mês.
Ainda se informa que, relativamente ao Grupo Desportivo Tabuense,
Grupo Desportivo Tourizense e Associação Recreativa de Melhoramentos da
Vila do Mato, já foram transferidas as verbas respeitantes aos meses de
Setembro a Dezembro de 2006 pelo que as mesmas devem ser deduzidas
nos protocolos.
Face aos valores agora disponibilizados, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
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imediatos, solicitar aos Serviços competentes da Câmara a respectiva
cabimentação orçamental das verbas a disponibilizar.
Os Senhores Vereadores Serafim Martins e Carlos Ferreira ausentaram
da sala não participando nas deliberações relativas aos Grupos Desportivos
Tabuense e Tourizense, por fazer parte dos respectivos corpos sociais.

4. UAC DE TÁBUA E OLIVEIRA DO HOSPITAL – AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TÁBUA E OLIVEIRA DO
HOSPITAL;
DELIB. N.º 78 – Presente a informação n.º 7/2007, de 09 de Março de 2007,
da Dr.ª Alexandra Bento, Jurista, do Gabinete de Desenvolvimento Económico
e Acompanhamento ao Próximo QREN, que se dá por reproduzida, dando
conhecimento da necessidade de transferir para a ACIC – Associação
Comercial e Industrial de Coimbra, o montante de 2.040,00 (dois mil e
quarenta euros,) para colmatar despesas com o salário do Gestor da referida
Associação.
Mais informa, que esta quantia será objecto de acerto aquando da
apresentação das despesas no âmbito da candidatura.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, concordar com a atribuição do valor acima mencionado, para os
fins já referidos.
Sobre este assunto interveio o Senhor Vereador Eng.º José Vieira
esclarecendo os presentes de todas as questões levantadas.

5. DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TÁBUA NA ASSOCIAÇÃO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE TÁBUA E OLIVEIRA DO HOSPITAL;
DELIB. N.º 79 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento da
necessidade de designar três representantes da Câmara Municipal de Tábua,
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para integrar os órgãos sociais da UAC - Unidade de Acompanhamento e
Coordenação, (Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e
Oliveira do Hospital), nomeadamente, na Direcção, Assembleia Geral e o
Conselho Fiscal.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, designar para integrar na referida Agência, os seguintes
representantes abaixo mencionados;
- Direcção: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Francisco
Ivo de Lima Portela;
- Assembleia Geral: Senhor Vereador Eng.º José Alberto Pereira Vieira;
- Conselho Fiscal: Senhor Vereador Carlos António Tomás Ferreira.

Todos os Senhores Vereadores se pronunciaram sobre o assunto
colocado à apreciação, tendo obtido os esclarecimentos sobre as questões
suscitadas, pelo Senhor Vereador Eng.º José Vieira.

DAF – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
6. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º 48, relativo a 12 de Março
p.p., apresentando um Total de Disponibilidade de 324.928,18 €, sendo de
Operações Orçamentais 249.663,24 € e de Operações de Tesouraria
75.264,93 €, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

SECÇÃO DE PESSOAL, ARQUIVO, PATRIMONIO, SERVIÇOS GERAIS

Acta n.º 05/2007, de 13/03/2007, página 7 de 11

7. ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 80 – Presente a renovação de acordo de actividade ocupacional,
que se dá por reproduzido, celebrado com Maria Irene Figueiredo Correria de
Almeida.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.

DOUMA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
8. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 81 – Presente o processo de autorização de obras n.º 101/06 –
SAD/40/014, que se dá por reproduzido, relativo à obra de construção de um
edifício para estabelecimento de comércio a retalho de bebidas, sita no Lote
n.º 8 do Parque Comercial de Tábua, freguesia e concelho de Tábua, em que
é requerente a firma Amorim & Andrade, Lda.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq. Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima e à informação técnica n.º 19/2007 de 5 de Março p.p. do Senhor Arq.º
Pedro Santos, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, deferir o pedido de
autorização.

9. AUTOS DE VISTORIA – QUEIXAS DE INSALUBIDADE;
DELIB. N.º 82 – Presente o auto de vistoria de 15 de Dezembro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Várzea de
Candosa, freguesia de Candosa, concelho de Tábua, para verificação da
reclamação apresentada por Fernanda Augusta da Conceição, relativa à
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existência de uma dependência para alojamento de animais com más
condições de salubridade, pertencente a Carlos Brás.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com os
procedimentos propostos pela Comissão de Vistoria, constantes do referido
Auto.
DELIB. N.º 83 – Presente o auto de vistoria de 15 de Dezembro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Casal da
Torre, freguesia de Sinde, concelho de Tábua, para verificação da reclamação
apresentada por Maria Adelaide Vicente Antunes, relativa à existência de um
curral de alojamento de animais com más condições de salubridade junto da
sua casa de habitação, pertencente a José Augusto Costa Ferreira.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao exposto
pela Comissão de Vistoria, nomeada para o efeito na reunião de Câmara de
22 de Novembro de 2005, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com os
procedimentos propostos pela Comissão de Vistoria, constantes do referido
Auto.

10. AUTOS DE VISTORIA – EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS;
DELIB. N.º 84 – Presente o auto de vistoria de 15 de Dezembro de 2006, que
se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada no lugar de Casal da
Bica, freguesia de Vila Nova de Oliveirinha, concelho de Tábua, para emissão
de parecer, solicitado por Miguel Armando Costa, relativo à viabilização de
localização de uma exploração pecuária para criação de um bovino.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
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imediatos, emitir parecer favorável à localização da referida exploração, com
os condicionalismos expostos no Auto de Vistoria.

11. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NUM POÇO,
RESULTANTE DA OBRA – VARIANTE A COVAS – E.N. 230-6 –
BENEFICIAÇÃO ENTRE CANDOSA, COVAS E VILA NOVA DE
OLIVEIRINHA;
DELIB. N.º 85 – Presente a reclamação e pedido de indemnização
apresentada por José Manuel Pereira Abrantes, relativamente a danos num
poço existente na sua propriedade, sita no lugar e freguesia de Covas,
concelho de Tábua, causados pela execução da obra supra mencionada,
documento que se dá por reproduzido.
Face ao requerido e ao teor da informação do Senhor Eng.º Joel
Fonseca, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues, a Câmara deliberou por unanimidade, concordar indemnizar o
requerente no valor de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros).
Este assunto foi aprovado em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

12. CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 86 – Presente o processo do Ajuste Directo n.º 05_E/07, relativo à
empreitada de “Pavimentação de Arruamento junto à Casa do Povo de
Mouronho - Tábua”, 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 produção de efeitos
imediatos, adjudicar a referida consulta à firma Arsénio Henrique de Almeida &
Filhos, Lda., pelo valor de 4.630,00 € (quatro mil, seiscentos e trinta euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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13. TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 87 – Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, este ponto foi
retirado da ordem de trabalhos.
Aprovado por unanimidade

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

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

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

______________________

________________
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