ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º27/2002 DE 27 DE
NOVEMBRO DE 2002
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 Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião o Senhor Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova
Veigas, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara deliberado por
unanimidade justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA

Não houve intervenções do Senhor Presidente da Câmara.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES

Interveio

a

Senhora

Vereadora,

Dr.ª

Sofia

Bernardes

dando

conhecimento da visita do Senhor Eng.º Defensor Castro, Director do Instituto
Nacional da Habitação, a Tábua, hoje, a fim de se analisarem as
necessidades habitacionais deste concelho.
A Câmara tomou conhecimento.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23 DE OUTUBRO DE 2002;

Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.

02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002;

Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.

03. – BONIFICAÇÃO DE JUROS – PIDDAC;

Presente o ofício circular POC n.º 48, de 13 de Novembro p.p., da
Comissão de Coordenação da Região Centro, remetendo cópia do despacho
do Senhor Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente,
documentos que se dão por reproduzidos, relativo à cessação do
financiamento de candidaturas à bonificação de juros suportadas pelo
PIDDAC, uma vez que não se encontram cabimentadas verbas para 2003.
A Câmara tomou conhecimento.

04. – EN 337-4 – VARIANTE DE TÁBUA (2.ª FASE) – LIGAÇÃO À
EN17/PROJECTO DE EXECUÇÃO – PROPOSTA DE TRAÇADO;

Presente o ofício com a referência n.º 202/2002/Proj., de 11 de
Novembro p.p., do Instituto das Estradas de Portugal, que anexa um conjunto
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de plantas relativas ao assunto identificado na epígrafe, documentos que se
dão por reproduzidos.
Apreciado o assunto e feitos os necessários esclarecimentos pelo
Senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a
esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, aprovar a proposta
de traçado em planta e perfil longitudinal e ainda a proposta de destinos.

05. – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO,
TAXAS E COMPENSAÇÕES DO CONCELHO DE TÁBUA/APROVAÇÃO;

Na sequência da deliberação camarária de 28 de Agosto p.p., é de
novo presente o Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação, Taxas e Compensações do Concelho de Tábua, documento que
se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação e feitos os esclarecimentos complementares
pelo Senhor Director do DOUMA, Eng. Pedro Rodrigues, promotor da
elaboração do referido documento, 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 submetê-lo a apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal.

06. – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO COIMBRA REGIÃO DIGITAL;

Presentes os ofícios com as referências n.ºs DINE/072/02 e
DINE/075/02, respectivamente de 04 de Novembro p.p. e 18 de Novembro
p.p., da Associação Comercial e Industrial de Coimbra, que anexam cópia da
proposta de Estatutos da Associação Coimbra Região Digital, documentos
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que se dão por reproduzidos, e que tem o objecto social definido no artigo 3.º
dos mencionados estatutos.
Posto o assunto à consideração e feitos os devidos esclarecimentos
por parte do Gabinete de apoio ao Senhor Presidente, a Câmara deliberou
por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aderir à referida Associação através da subscrição de
18.750 € de capital social.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, conceder poderes ao

Senhor

Presidente ou substituto legal, para outorgar na escritura pública de
constituição da referida Associação, bem como submeter a presente
deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal de Tábua,
nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.

07. – OPERAÇÃO DE REPARCELAMENTO/LOTEAMENTO COM OBRAS
DE URBANIZAÇÃO NO PARQUE INDUSTRIAL DE TÁBUA/AMPLIAÇÃO;

Presente o processo da operação de loteamento/reparcelamento do
Parque Industrial de Tábua (2.ª Fase) que se dá por reproduzido, promovido
pela Câmara Municipal de Tábua e outro, posto o assunto à consideração foi
deliberado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos e face à informação da Dr.ª Alexandra Bento,
do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente, e parecer favorável do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, submetê-lo a um período de
discussão pública nos termos do n.º5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º555/99,
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de 16 de Dezembro, com as alterações respectivas, e nos termos do artigo
77.º do Decreto Lei n.º380/99, de 22 de Setembro.

08. – PROJECTO DE REGULAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE
TÁBUA;

Presente o Projecto de Regulamento identificado na epígrafe,
documento que se dá por reproduzido, elaborado pelo Departamento de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, em conjugação com o Gabinete do
Senhor Presidente da Câmara.
A Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a apreciação pública nos
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, para
recolha de sugestões, o referido projecto de regulamento, mediante a
publicação de editais nos lugares do costume e num jornal local.

09.

–

PATRIMÓNIO

MUNICIPAL/ESCRITURAS

DE

JUSTIFICAÇÃO

NOTARIAL;

Presente a informação n.º 25/02, de 21 de Novembro p.p., da Dr.ª
Alexandra Bento do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente, que se dá por
reproduzida, que anexa uma relação dos imóveis propriedade do Município
inscritos na matriz e não descritos na Conservatória do Registo Predial e que
há necessidade de legalizar através de escrituras de justificação notarial.
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Prestados os esclarecimentos devidos, a Câmara deliberou por
unanimidade, concordar com a referida informação, bem como conceder
poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar as referidas
escrituras, em representação do Município.

Presente a informação n.º 16/2002 de 19 de Novembro p.p., da Dr.ª
Alexandra Bento do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente, que se dá por
reproduzida, relacionada com a legalização do edifício onde se encontra
actualmente instalada a Biblioteca Municipal João Brandão o que deverá ser
feito através de escritura de justificação notarial.
Considerando o teor da referida informação, a Câmara deliberou por
unanimidade, concordar com a mesma, bem como autorizar o Senhor
Presidente a outorgar a referida escritura em representação do Município.

10. – TURNOS DE FARMÁCIAS/MAPAS DE SERVIÇO – 2003;

Presente o Ofício Circular n.º 201, de 19 de Novembro p.p., da SubRegião de Saúde de Coimbra, Administração Regional de Saúde do Centro,
que anexa um Calendário das Farmácias de Serviço em Tábua para o ano de
2003, documentos que se dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação, feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao
Calendário das Farmácias de Serviço em Tábua para o ano de 2003, e dar
conhecimento à mencionada Sub-Região, bem como às farmácias constantes
do citado calendário.
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11. – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SERRA DO
AÇOR/CONTA CORRENTE;

Presente a informação n.º 56/RSF/02, de 12 de Novembro p.p., do
DAF, que se dá por reproduzida, informando da existência de um saldo
devedor desta Câmara Municipal para com a ADESA – Associação de
Desenvolvimento Regional da Serra do Açor, no valor de 7.386,20€ (sete mil
trezentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos), que se reporta a Outubro
do ano corrente.
Prestados os devidos esclarecimentos, a Câmara deliberou por
unanimidade concordar com a referida informação, bem como proceder à
transferência daquela verba para a Associação em questão.

12. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;

Presente um conjunto de documentos do Centro Cultural e Desportivo
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Tábua, datado de 23 de
Setembro p.p., que se dão por reproduzidos, solicitando o apoio da Câmara
Municipal para a Época Desportiva 2002/2003.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir àquele Centro Cultural
um subsídio no valor de 600,00 € (seiscentos euros).
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13. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Gisela Maria Machado Nunes Cerveira.
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 um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Helena Maria Neves Garcia Santos.
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 um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Patrícia Sofia Cruz Mendes.
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 um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Maria Celina Caetano Trindade.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

esclarecimentos.
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prestou

os

necessários

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.

14. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;

Presente o processo de licenciamento de obras n.º 250/02 – SAD/40,
que se dá por reproduzido, em que é requerente a Firma Parque de
Pampilhosa da Serra – Energia Eólica, LDA.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o projecto, atendendo às informações do Senhor Arq.º
Carlos Santos e do Senhor Eng.º José Lima e parecer do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

15. – CONCURSOS E CONSULTAS;

- Consulta Prévia n.º 09-S/2002 – Manutenção Técnica do Tratamento da
Água das Piscinas Municipais de Tábua;

Presente o processo identificado em epígrafe que se dá por
integralmente reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues, de 11 de Novembro p.p., a Câmara deliberou por unanimidade,
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proceder à adjudicação da presente consulta à Firma “ CIMAI – Centro de
Produtos Químicos, Ld.ª “, pelo valor de € 13.331,16 (treze mil trezentos e
trinta e um euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

16. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 58/RSF/02 de 22 de Novembro p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido,
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, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação.

17. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 222 de 22 de Novembro
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Presente o Senhor António Mota Gouveia, sócio-gerente da Empresa
TABLANA – Confecções, Ld.ª, com sede em Gândara de Espariz, freguesia
de Espariz deste concelho de Tábua, solicitando a emissão de parecer por
parte da Autarquia quanto à viabilidade de instalação da referida empresa
neste concelho, a fim de poder usufruir de apoio financeiro através do Instituto
do Emprego e Formação Profissional.
Prestados os esclarecimentos devidos pelo Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, Director do DOUMA, face ao projecto entrado naqueles Serviços e
sendo um dos objectivos desta Câmara Municipal promover e incentivar a
instalação de empresas no concelho de modo a consolidar o crescimento
económico do mesmo, foi deliberado por unanimidade emitir-se parecer
favorável.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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