ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º 10/2002 DE 24 DE ABRIL
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. Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
I – Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
O Senhor Presidente propôs que fosse incluído na ordem dos trabalhos
mais um ponto relativo a “ 4.ª Alteração Orçamental de 2002 “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.
Ainda no seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da
Câmara informou os presentes que a Associação Académica de Coimbra
solicitou a utilização do Estádio Municipal, para a realização de um estágio
de cinco dias, com estadia no Hotel de Tábua. Atendendo ao valor dos
visitantes e à importância do acontecimento para Tábua, com os relatos nos
diversos jornais diários, o Senhor Presidente salientou a importância daquela
visita, tendo a Câmara oferecido vinho Pedra da Sé, propaganda turística e
pisa-papéis com o brasão do Município de Tábua, a todos os membros da
comitiva.
A Câmara tomou conhecimento.
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Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas;

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas solicitando que o
Senhor Presidente da Câmara o esclarecesse sobre a situação do trânsito na
Rua Prof. Caeiro da Matta, dado verificar que tudo continua como outrora,
contrariando assim as decisões tomadas na reunião de 27 de Março p.p..
No seguimento da sua intervenção , manifestou, igualmente, a sua
indignação por ter constatado, à posteriori, que o Senhor Presidente da
Câmara omitiu a verdade quando na referida reunião

o indagou se no

anterior executivo tinha sido tomada alguma deliberação quanto à construção
do edifício que António Manuel Peres Nunes Dias, está a construir no Largo
do Palácio da Justiça, nesta Vila de Tábua. Mais disse, protestar contra a
maneira como o assunto foi engendrado na referida reunião, primeiro pelo
facto da lista de obras particulares não ter acompanhado a convocatória,
como habitualmente e em segundo por um dos elementos do P.S.D. ter
faltado à mesma, parecendo-lhe assim tratar-se de situação premeditada.
Ripostando àquela ofensa verbal, o Senhor Presidente da Câmara,
disse não admitir que a sua seriedade fosse posta em causa daquela
maneira. Conhece a situação, sentindo-se perfeitamente à vontade para falar
dela. Quanto à ausência de um dos

Senhores Vereadores apenas foi

conhecedor da situação no próprio dia da reunião, pelo que acha aquela
observação inoportuna. Relativamente à lista de obras em questão, solicitou
ao Senhor Vereador, Serafim Martins que se pronunciasse, tendo este
prestado os devidos esclarecimentos, pelo que em seu entender, não se
tratou de situação engendrada como foi referido pelo Senhor Vereador,

2

Dr.Jorge Veigas e até porque se ignorava quem iria faltar àquela reunião.
Mais disse, que o projecto já devia estar aprovado há muito tempo.
Relativamente ao assunto do trânsito em frente à Escola Secundária, o
Senhor Presidente da Câmara, informou

que a situação foi novamente

analisada não havendo alternativa até à construção da variante a Tábua.
Face ao exposto o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas voltou a intervir
para dizer que ficou esclarecido quanto ao trânsito, mas quanto ao processo
de obras, nem por isso.
Perante a situação e a fim de evitar que mais dúvidas fossem
levantadas, o Senhor Presidente da Câmara solicitou ao Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues que trouxesse à reunião o processo da obra
em questão, para que os presentes pudessem consultar todas as
deliberações outrora tomadas e constantes no mesmo e prestasse os
esclarecimentos tidos por convenientes, onde se constatou que o projecto
inicial havia sido reprovado em reunião de Câmara.
Ainda e para um melhor entendimento desta situação geradora de
tanta polémica, o Senhor Presidente da Câmara fez questão em fazer o
historial daqueles terrenos, desde a aquisição do terreno onde está
implantado o Palácio da Justiça até à situação do projecto em apreço,
informando ainda que irá solicitar ao Senhor Arquitecto Vasco Cunha os
devidos esclarecimentos.

Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
Pela Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, foi dada a conhecer
uma reunião do PEETI(Plano para a Eliminação da Exploração do Trabalho
Infantil) havida no passado dia 19 de Abril, na Junta de Freguesia de Ázere,
relacionada com o regresso à Escola de dezasseis jovens sem escolaridade
mínima obrigatória de várias freguesias do concelho, conforme documento
escrito apresentado, datado de 24 de Abril, que se dá como reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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Pela mesma Senhora Vereadora foi, igualmente, presente uma
exposição escrita, datada de 17 de Abril, documento que se dá por
reproduzido, sobre uma reunião havida com os Presidentes de Juntas de
Freguesia

e intervenientes do Programa de Insercão Emprego de

Reabilitação do Património Ambiental, Arquitectónico e Cultural, relacionada
com pessoal contratado para prestar serviço nas Juntas de Freguesia de
Sinde, Covas, Midões, Tábua, Mouronho e Candosa.
Neste âmbito e porque é da competência das Juntas de Freguesia a
elaboração deste tipo de contrato, aquela Vereadora propôs que os serviços
camarários façam um contrato tipo para distribuir pelas mesmas.
A Câmara tomou conhecimento do conteúdo daquela exposição, tendo
o Senhor Presidente da Câmara respondido que tenciona reunir com os
Presidentes de Junta para saber se as verbas que estão atribuídas no
orçamento são suficientes para colmatar estas situações ou se haverá
necessidade de as reforçar.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge
Veigas.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
EXTRORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2002;
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto que a aprovação da
acta em referência se fizesse na próxima reunião de Câmara, em virtude de
não ter havido tempo para a elaborar.
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A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada.
03. – FACTORING/PAVICOIMBRA, CONSTRUÇÕES, LD.ª;
Presente um conjunto de documentos que se dão por reproduzidos da
firma PAVICOIMBRA – CONSTRUÇÕES, LDª, relativos à cessão de créditos
por parte daquela empresa à firma BCPFACTORING, S.A.
Apreciado o assunto e feitas as devidas explicações e esclarecimentos,
a Câmara deliberou por unanimidade, nada ter a obstar àquela cessão de
créditos, bem como ratificar o acto praticado pelo Senhor Vice-Presidente da
Câmara, por despacho de 17 de Abril p.p.
04. – ESPAÇO PUBLICITÁRIO/QUEIMA DAS FITAS/ISENÇÃO DE TAXAS;

Presentes faxes datados de 14 de Abril e 1 de Abril p.p., da Comissão
Organizadora da Queima das Fitas 2002, solicitando autorização para
afixação, neste concelho, de cartazes tipo mupi divulgadores dos programas
da Queima das Fitas, a decorrer de 3 a 9 de Maio próximo, na Cidade de
Coimbra.
Analisada

a

pretensão

e

depois

de

prestados

os

devidos

esclarecimentos, a Câmara deliberou por unanimidade, autorizar a afixação
pretendida bem como isentar aquela Comissão Organizadora do pagamento
de taxas inerentes à publicidade.
05. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;
Presente um pedido formulado por Marco Paulo Pedrosa Nunes,
residente na Vila de Tábua, representante dos Quartanistas Grelados de
Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, solicitando patrocínio para a publicidade do carro alegórico que irá
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integrar o cortejo da Queima das Fitas da Universidade de Coimbra, no
próximo mês de Maio.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
€ 49,88, no espaço publicitário do carro em questão.

Presente um pedido formulado por Tiago Manuel Fonseca Correia,
residente na Vila de Tábua, solicitando, em representação dos Quartanistas
de Engenharia Electrónica e Computadores da Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade de Coimbra, patrocínio para divulgação do
Município no cortejo da Queima das Fitas 2002 da Universidade de Coimbra,
que se realiza no próximo mês de Maio.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
€ 49,88, para os fins pretendidos.
07. – CONCURSOS E CONSULTAS;
-

EB 1, 2 e 3 de Midões – Levantamento topográfico;
Presente a informação n.º 69/2002, de 22 de Abril p.p., do Director do

DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, que anexa uma
proposta apresentada pelo topógrafo Senhor António da Costa Antunes,
residente na Cancela, concelho de Santa Comba Dão, relativa ao
levantamento topográfico identificado em epígrafe.
Face áquela informação a Câmara deliberou por unanimidade,
proceder à adjudicação ,na modalidade de Ajuste Directo, do levantamento
topográfico em questão ao referido topógrafo, pelo valor de € 400,00
(quatrocentos euros), isento de IVA nos termos do artº. 53.º
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08. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;
Presente a informação n.º 19/RSF/02, de 22 de Abril p.p., documento
que se dá como reproduzido, relativa ao assunto em referência.
Pelo

Senhor

Vereador,

Dr.

Jorge

Veigas,

foram

solicitados

esclarecimentos quanto à primeira factura constante na referida informação,
apresentada pela BEIRASTEXTO – Sociedade Editora, S.A., respeitante a
anúncio publicitário, no valor de € 466.88.
Face à questão colocada, o Senhor Presidente da Câmara informou
que aquela publicação diz respeito ao Feriado Municipal, sendo prática
comum, a divulgação do mesmo, anualmente em jornais de maior impacto
junto das populações.
Pelo Senhor Vereador, Mário Loureiro foi proposto que doravante,
situações deste género fossem negociadas.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação, à excepção da factura da Beirastexto – Sociedade
Editora, S.A., cuja ratificação de acto foi aprovada por maioria com o voto
contra do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas por achar o preço debitado
exorbitante.

09. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 76, de 23 de Abril p.p.,
documento que se dá como reproduzido
A Câmara tomou conhecimento.
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10. – 4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002;
Presente a informação n.º 20/RSF/02 ,de 23 de Abril p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros, que acompanha a 4.ª Alteração ao
Orçamento do corrente ano financeiro e sobre a qual foram dados os
esclarecimentos solicitados.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento.
III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Presente à reunião o Senhor José Manuel Rodrigues Pereira,
comerciante, residente em Óvoa, concelho de Santa Comba Dão, proprietário
do Supermercado Beirão, sito no lugar e freguesia de Espariz, deste concelho
de Tábua, informando que se sente prejudicado com as obras de beneficiação
que andam a ser efectuadas na EN 337, nomeadamente no troço que passa
em frente ao seu estabelecimento. Em seu entender, é uma zona perigosa,
sem qualquer segurança para os veículos que ali transitam, com pouca
visibilidade dada a proximidade de uma curva e que com a construção dos
passeios e respectivos lancis, tornou a estrada mais estreita dificultando
assim as cargas e descargas ao referido estabelecimento. Aquele munícipe
solicitou ,ainda ,que os lancis colocados no acesso ao caminho público, junto
ao estabelecimento em questão, fossem rebaixados o que na sua perspectiva
poderia ser uma solução para as cargas e descargas, evitando-se assim
congestionamento de trânsito naquele troço.
Face ao exposto o Senhor Presidente da Câmara informou aquele
munícipe sobre reuniões havidas com a Junta de Freguesia e a Direcção de
Estradas do Distrito de Coimbra, estando a ser tomadas as providências
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necessárias para resolução das situações existentes em toda aquela zona,
que sempre foi perigosa e propícia a acidentes. No entanto, é sua intenção
contactar novamente o Director da referida entidade e apresentar-lhe a
situação exposta.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e

também a subscrevo.
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