ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 12/2006 DE 13 DE JUNHO DE 2006

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Dr. Marco Paulo Marques Batista
Sr. Vereador Eng.º José Alberto Pereira Vieira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Carlos António Tomás Ferreira
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 DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
Voto de pesar: - Reportando-se à tragédia na Barragem da Aguieira, ocorrida
no passado dia 03 de Junho, da qual resultou o falecimento de um jovem
Tabuense por afogamento, ao tentar atravessar o Rio Mondego na zona da
Ponte Velha, o Senhor Presidente da Câmara propôs que ficasse exarado em
acta um voto de pesar, a transmitir à família do jovem.
Aprovado por unanimidade.
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Voto de Louvor: - O Senhor Presidente informou que no passado dia 10 de
Junho “Dia de Portugal”, o Senhor Doutor Arlindo Marques da Cunha foi
condecorado pelo Senhor Presidente da República com a Ordem do Infante D.
Henrique.
Tratando-se de um ilustre Tabuense e nosso conterrâneo, propõe que
fique exarado em acta um Voto de Louvor pela sua nomeação e desejar-lhe
os maiores êxitos.
Aprovado por unanimidade.

Assaltos: - O Senhor Presidente da Câmara face á vaga de assaltos
verificados a quintas e vivendas no concelho de Tábua, manifestou a sua
preocupação.
Informou, que a Quinta do Ameal, situada na Freguesia de Póvoa de
Midões, tem sido um alvo preferencial, tendo já sido assaltada por quatro
vezes. O último furto terá ocorrido durante a semana passada, na qual, os
assaltantes roubaram várias peças antigas, entre elas um alambique de
grandes dimensões.
Informou, ainda, ter prestado declarações à comunicação social,
nomeadamente, ao Diário das Beiras, relativamente à vaga de assaltos
ocorridos. Concluiu, proferindo, que se tem contactado a G.N.R. para tomar as
providências que a situação exige.
A Câmara tomou conhecimento.
SIEMENS/Viseu Digital: - Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento da cerimónia havida, em 6 de Junho p.p., no solário do Vinho
de Dão, entre a SIEMENS, S.A. – COM – IC Enterprise Solutions e a Câmara
Municipal em ralação à reformulação da rede camarária no seguimento do
Projecto Viseu Digital, documentos que se dão por reproduzidos.
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No âmbito do projecto Viseu Digital é apresentado uma topologia da
rede de transmissão de microondas da rede inter-camarária. O projecto
consiste na interligação dos diversos concelhos pertencentes ao distrito de
Viseu através da tecnologia rádio de microondas. Assim, todo o tráfego gerado
por cada câmara do Distrito de Viseu, aderente ao projecto, vai estar
concentrado num local de acesso e de seguida vai ser encaminhado para o
Data Center que está localizado a sul da cidade de Viseu.
Os sites da câmara de Tábua aderentes ao projecto Viseu Digital são
os seguintes: Câmara Municipal, Oficinas, Piscinas, Biblioteca e Espaço
Internet.
A Câmara tomou conhecimento.
Feira Comercial e Industrial de Coimbra/ACIC: - O Senhor Presidente deu
conhecimento ao Executivo Camarário da realização da Feira Comercial e
Industrial de Coimbra, “CIC REGRESSA MAIS FORTE”, entre os dias 24 de
Junho e 2 de Julho p.f., no Estádio Cidade de Coimbra onde a Câmara
Municipal vai ter um stand.
A Câmara tomou conhecimento.
Festa do Senhor dos Milagres: - O Senhor Presidente saudou, com regozijo,
os Senhores Vereadores Mário Loureiro e Eng.º José Vieira, pelo êxito dos
festejos em Honra do Senhor dos Milagres.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Intervenção do Senhor Vereador Carlos António Tomás Ferreira:
Pelo Senhor Vereador Carlos Ferreira foi presente uma missiva, que se
dá por reproduzida, e que se anexa à presente acta, na qual, se procedeu à
sua leitura, relativamente a vários assuntos abordados pelo mesmo.
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No seguimento da intervenção do Senhor Vereador Carlos Ferreira,
interveio o Senhor Presidente da Câmara respondendo, que toda a
documentação solicitada é facultada, no entanto, o Senhor Vereador deverá
dirigir-se aos Serviços competentes, requerendo aquilo que entender por
conveniente e aguardar pelo despacho sobre aquilo que requereu.

Relativamente ao trágico acidente no Rio Mondego que vitimou um
jovem de Tábua, o Senhor Presidente deu a conhecer os actos de vandalismo
praticados nas placas de sinalização de perigo na Albufeira da Agueira.
Frisando, estar a tomar as diligências necessárias para que rapidamente essa
questão seja solucionada.

Sobre o assunto abordado pelo Senhor Vereador, em relação ao piso
da Rua Dr. Francisco Beirão, o Senhor Presidente informou que a obra é da
responsabilidade da Associação de Municípios do Planalto Beirão e da
Câmara Municipal.

Intervenção do Senhor Vereador Mário de Almeida Loureiro:
O Senhor Vereador Mário Loureiro lamentou o trágico acidente que
vitimou por afogamento um jovem de Tábua. Manifestou o seu desagrado
relativamente à falta de sinalização de perigo, chamando, igualmente, à
atenção à falta de uma rampa para o acesso dos barcos.
Em relação às criticas aos Bombeiros, informou, que a chamada de
socorro foi feita ao 112, recebida pela Central, e que o Comandante Distrital
de Coimbra não deu conhecimento aos Bombeiros Voluntários de Tábua, no
entanto, os Bombeiros de Tábua em conjunto com o auxilio dos seus colegas
de Santa Comba Dão deslocaram-se ao local.
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Terminou, sugerindo, novamente, que sejam colocados no local os
sinais indicadores de zona de perigo e que também, se construa uma rampa
de acesso para barcos de salvamento.
Seguidamente o Senhor Vereador Mário Loureiro deu conhecimento da
aquisição de um “VRCI” – Veículo Rural Contra Incêndios em segunda mão,
pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, para o
combate aos incêndios florestais.

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º José Alberto Vieira:
Pelo Senhor Vereador Eng.º José Vieira foi dado conhecimento de uma
missiva, datada de 26 de Maio p.p., da Casa do Benfica em Tábua,
documento que se dá por reproduzido, solicitando a cedência do Jardim Sarah
Beirão, respectivo Coreto e fornecimento de iluminação para a realização da
Festa “A Noite de Santo António”, para o presente dia.
Mais informou, ter autorizado as cedências solicitadas à referida
Associação, em conformidade com as competências que lhe estão delegadas.
A Câmara tomou conhecimento.

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Marco Paulo Marques Batista:
O Senhor Vereador iniciou a sua intervenção lamentando o trágico
acidente que vitimou um jovem Tabuense no Rio Mondego, subscrevendo,
igualmente, um Voto de Pesar.

III Torneio do Município de Tábua: - Referindo-se ao III Torneio do Município
que decorreu nos dias 27 e 28 de Maio último, no Estádio Municipal, levado a
cabo pela Câmara Municipal de Tábua, o Senhor Vereador salientou, que no
âmbito do desenvolvimento desportivo, o torneio serviu para reunir os clubes
do concelho nas classes jovens, sendo que, a equipa do Grupo Desportivo
Tourizense venceu todos os jogos.
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Lamentou, ainda, que pelo segundo ano consecutivo, não esteve
presente a Associação de Vila do Mato.
A Câmara tomou conhecimento.
Associação de Futebol de Coimbra/Torneio Inter-Associações Sub/17Futebol de onze: - O Senhor Vereador Dr. Marco Batista agradeceu ao
Executivo Camarário e a pedido da Associação de Futebol de Coimbra, todo o
apoio disponibilizado para que o Torneio Inter-Associações Sub/17, que
contou com a participação para além da equipa da organização, das
Associações de futebol de Leiria, Lisboa e Viseu, se concretizasse.
A Câmara tomou conhecimento.

Gira Volei: - O Senhor Vereador deu conhecimento que terminou mais um
Torneio Gira Volei no Município de Tábua, que contou com a participação da
comunidade jovem do Município.
Informou ainda, que nos dias 3 e 4 de Junho p.p., se realizou o
Campeonato Nacional de Gira Volei, em Miranda do Douro, que, contou com a
participação de cerca de 400 atletas, no qual, estiveram presentes quatro
duplas do Centro Social da Paróquia de Midões, que tinham sido previamente
apuradas para esta fase. Salientou, ainda, que os atletas midonenses
realizaram boas prestações.
A Câmara tomou conhecimento.

Dia Mundial da Criança: - Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Marco
Batista salientou, com regozijo, os festejos que marcaram o “Dia Mundial da
Criança”, no passado dia 1 de Junho. Informou, que o Mercado Municipal
acolheu todos os Jardins-de-Infância do concelho do Agrupamento de Escolas
de Tábua, para um dia cheio de alegria, brincadeira e diversas actividades de
jogos tradicionais.
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Deu ainda conhecimento que, no âmbito das comemorações, a
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Tábua assinalou o referido
Dia com uma exposição de trabalhos sobre os Direitos da Criança, na
Biblioteca Municipal de Tábua.
A Câmara tomou conhecimento.

Comissão de Melhoramentos de Percelada: - Pelo Senhor Vereador Dr.
Marco Batista foi dado conhecimento de um almoço convívio ocorrido no
passado dia 4 de Junho, em Percelada, que marcou o encerramento das
comemorações do 53.º aniversário da Comissão de Melhoramentos, que
mostra ser uma Associação de grande dinamização social do concelho e que
deverá continuar a ser apoiada.
A Câmara tomou conhecimento.

Protocolos de Fomento Desportivo: - Seguidamente o Senhor Vereador
informou lamentar a actual falta de prestação de documentos necessários ao
bom cumprimento dos Protocolos de Fomento Desportivo por parte do Grupo
Desportivo Tabuense e da Associação de Melhoramentos de Vila do Mato,
não obstante já terem sido solicitados mais que uma vez.
Tais documentos entende serem pertinentes e razoáveis face ao
espírito dos Protocolos.
A Câmara tomou conhecimento.

Agenda Municipal de Junho, Julho, Agosto, Setembro de 2006: - O
Senhor Vereador informou que a segunda edição da Agenda Municipal de
Tábua, já está disponível.
Manifestou o seu agrado relativamente à divulgação das actividades
promovidas por Clubes, Associações e Câmara Municipal, referentes aos
meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente ano. Fazendo, ainda,
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uma referencia alargada à tradição folclórica, do concelho de Tábua e às
“Festas de Verão”.
Face à necessidade de ocupação de jovens do Município pretende-se
agora levar a cabo novas actividades, nomeadamente, “Festa de Verão” e
actividades desportivas que os mesmos possam desenvolver práticas de
estilos de vida saudáveis. Com estas propostas pretende-se contribuir para o
afastamento dos nossos jovens de possíveis comportamentos desviantes.
Interveio o Senhor Presidente enaltecendo que o Município deverá
sempre apoiar este tipo de iniciativas, sugerindo, que novos projectos e
actividades sejam criados para a recuperação/reabilitação de jovens durante
as férias escolares.
A Câmara tomou conhecimento.

Reformulação Administrativa: - Ainda no seguimento da sua intervenção, o
Senhor Vereador Dr. Marco Batista informou que em relação aos Serviços
Administrativos da Secção do DOUMA, houve uma reformulação dos serviços,
incluindo, um novo Sistema Informático de Gestão Documental, com
actualização de registos informáticos neste âmbito.
A Câmara tomou conhecimento.
Acção Social – Abertura de Candidaturas “ PARES”: - Pelo Senhor
Vereador Dr. Marco Batista foi dado conhecimento que por esta Câmara foram
encetadas todas as diligencias e facultado todo o apoio possível,
nomeadamente formal, às entidades proponentes ao Programa “PARES” Programa do Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, para
candidaturas

às

respostas

sociais

pretendidas

onde

se

incluem

nomeadamente; Creches, Centro de Actividades Ocupacionais, Lares
Residenciais e Residências Autónomas, Centros de Dia, Lares de Idosos,
Serviços de Apoio Domiciliário.
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A Câmara tomou conhecimento.
Projecto Progride – “Alteração e Ampliação de Edificação e Adaptação
de um Atelier de Formação, nas Barras”: - Relativamente a este assunto, o
Senhor Vereador informou que no passado dia 12 de Junho, decorreu o acto
público do concurso para a empreitada acima mencionada.
Aberto o acto público, procedeu-se à lista dos concorrentes, sendo
apenas um, a empresa Fonseca & Fonseca, Lda.. Analisado os documentos
apresentados pelo concorrente, pelos membros da Comissão, foi o mesmo
excluído, em virtude de não ter apresentado cópia da última periódica de
rendimentos para os efeitos de IRC.
Neste seguimento, não tendo o único concorrente sido admitido, a
Comissão deliberou considerar o mencionado concurso como deserto.
No entanto, de imediato foram tomadas as diligências necessárias para
instruir um novo documento administrativo para apresentação de novas
propostas.
A Câmara tomou conhecimento.

Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia o Senhor Presidente da
Câmara propôs que fosse nomeada para secretariar a presente reunião a
funcionária Liliana Marina Fonseca Cristóvão.
Aprovado por unanimidade.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23 DE MAIO DE 2006;
DELIB. N.º 367 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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2. – PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS
NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO
DA “ZONA
INDUSTRIAL DA
CATRAIA DE MOURONHO / VENDA DA SERRA” – RESOLUÇÃO DE
EXPROPRIAR;
DELIB. N.º 368 – Por solicitação do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente
da Câmara, este ponto foi retirado da presente acta.
Aprovado por unanimidade.
3. – RECINTOS DESPORTIVOS/RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS;
DELIB. N.º 369 – No âmbito da política do desenvolvimento desportivo e
melhoramento de vida através de práticas de estilo de vida saudáveis, o
Município apresentou uma proposta alternativa, para que a comunidade possa
desenvolver com qualidade diversas actividades desportivas.
Neste seguimento foi apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Marco
Batista dois Contratos de Comodato, celebrados com as Juntas de Freguesia
de Ázere e Meda de Mouros, documentos que se dão por integralmente
reproduzidos, destinados à instalação de um mini campo polidesportivo, no
âmbito de uma candidatura ao “Programa de Instalação de Mini Campos
Polidesportivos”.
Tais candidaturas foram apresentadas de acordo com os parâmetros
contratuais apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria
com o Instituto de Desporto de Portugal, o que levou a que o seu
enquadramento geográfico tivesse de ter em consideração vários itens,
nomeadamente, da localização de outros equipamentos desportivos, tendo em
conta a distancia entre os mesmos, zonas de potencial influencia, entre outras.
Postos os Contratos em referência à consideração da Câmara, foi
deliberado por unanimidade, concordar com as cláusulas constantes nos
mesmos, bem como, ratificar os actos de assinatura praticado pelo
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em representação do
Município.
4. – EQUIPAMENTOS SOCIAIS/SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
TÁBUA /RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS;
DELIB. N.º 370 – Pelo Senhor Vereador Dr. Marco Batista foi dado
conhecimento que, no âmbito de interesse municipal para o incremento de
valências físicas sociais, procedeu-se à celebração de Contratos de
Comodatos entre a Santa Casa da Misericórdia e o Município de Tábua,
relativamente a equipamentos sociais.
Posto o Contrato em referência à consideração da Câmara, foi
deliberado por unanimidade, concordar com as cláusulas constante no
mesmo,

bem

como,

ratificar

o

acto

de

assinatura

praticado

pelo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em representação do
Município.
5. – CONSTRUÇÃO DE STANDS;
DELIB. N.º 371 – Pelo Senhor Vereador Dr. Marco Batista foi dado
conhecimento, que estão a ser construídos pelos serviços do DOUMA, Secção
de Oficinas, desta Câmara, stands com vista à sua utilização em eventos de
ordem cultural, social, desportiva do Município, ficando ainda a possibilidade
de tais equipamentos poderem ser cedidos às freguesias para a realização de
idênticos eventos. Sendo que essa cedência será feita mediante condições
para salvaguarda do bom estado dos próprios equipamentos.
A Câmara tomou conhecimento.
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6. – APOIO
INCÊNDIO;

ECONÓMICO

PARA

HABITAÇÃO

DESTRUÍDA

POR

DELIB. N.º 372 – Presente pelo Senhor Vereador Dr. Marco Batista a
informação n.º 36/06, de 05 de Junho p.p., da Dr. ª Francisca Andrade, da
DAESC, que se dá por reproduzida, relacionada com o pedido de apoio
económico destinado à aquisição de portas e janelas necessários à
habitação de João Paulo Bandeira Costa e Sílvia Almeida Antunes, sita no
Casal do Espírito Santo, freguesia de Espariz, destruída por um incêndio
em 21 de Novembro de 2004.
Face ao teor da referida informação e uma vez que na Reunião de 24
de Novembro de 2004, a Câmara deliberou prestar todo o apoio necessário de
forma a melhorar as condições de habitabilidade e de salubridade daquela
família, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio financeiro no valor
de 2000,00 € (dois mil euros), para os fins indicados, bem como, solicitar à
empresa executora dos trabalhos, factura relativa ao apoio acima mencionado
no montante já referido.
Mais

foi

deliberado

por

unanimidade,

proceder

à

respectiva

cabimentação após aprovação da respectiva acta.
7. – FESTA DO CORPO DE DEUS;
DELIB. N.º 373 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento
da realização da tradicional “Festa do Corpo de Deus”, na Vila de Tábua, no
próximo dia 15 de Junho, considerada a maior festa do mundo católico e nela
participando, além dos fieis, 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 todos os anos na sua realização, pagando
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todas as despesas inerentes à mesma, nomeadamente, publicação na
imprensa, fogo de artificio, ornamentação da igreja, e jantar oferecido às
Irmandades e Bombeiros Voluntários de Tábua, convidadas para o efeito,
confeccionado pelo Restaurante “O Mercado”, no Mercado Municipal.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, autorizar a realização das despesas referidas com o evento em
apreço.
8. – 2.º PASSEIO DE CICLOTURISMO E 3.º TORNEIO DE CHINQUILHO DO
GRUPO DESPORTIVO TABUENSE;
- 2.º Passeio de Cicloturismo do Grupo Desportivo Tabuense;
DELIB. N.º 374 – Presente o ofício n.º 0234/06, de 05 de Junho p.p., do Grupo
Desportivo Tabuense, que se dá por reproduzido, solicitando autorização para
a realização do 2.º Passeio de Cicloturismo do Grupo Desportivo Tabuense,
bem como, passagem daquele evento desportivo em localidades de algumas
Freguesias deste Concelho, para o próximo dia 25 de Junho.
Mais solicitam apoio para colmatar despesas com a aquisição de
material desportivo, lembranças da prova, do seguro e do almoço convívio que
se realiza no final da actividade.
Solicitam igualmente cedência do Jardim Sarah Beirão para a
realização do convívio de encerramento da prova.
Face ao teor do referido ofício, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
informar o referido Grupo Desportivo que a Câmara Municipal nada tem a
obstar na respectiva realização e passagem daquele evento desportivo pelo
concelho de Tábua, bem como, autorizar a cedência do espaço solicitado,
para os fins referidos.
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Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, atribuir ao Grupo Desportivo
Tabuense um subsídio no valor de 500,00 €(quinhentos euros), ao abrigo da
alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para os
fins referidos, situação excepcional, ainda não cabimentada, a qual, será
solicitada logo após aprovação da presente minuta, a fim de que se procede
em conformidade e se cumpre o disposto na norma do controlo interno.
- 3.º TORNEIO DE CHINQUILHO DO GRUPO DESPORTIVO TABUENSE;
DELIB. N.º 375 – Presente o ofício n.º 0251/06, de 06 de Junho p.p., do Grupo
Desportivo Tabuense, que se dá por reproduzido, solicitando cedência do
Jardim Sarah Beirão para a realização do 3.º Torneio de Chinquilho do Grupo
Desportivo Tabuense, bem como, apoio financeiro/subsidio para colmatar
despesas com o evento e aquisição de troféus de participação, para o próximo
dia 15 de Junho.
Face ao teor do referido ofício, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
autorizar a cedência do Jardim Sarah Beirão, bem como, atribuir um subsidio
ao Grupo Desportivo Tabuense no valor de 500,00 €(quinhentos euros), ao
abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro,

para

os

fins

referidos,

situação

excepcional,

ainda

não

cabimentada, a qual, será solicitada logo após aprovação da presente minuta,
a fim de que se procede em conformidade e se cumpre o disposto na norma
do controlo interno.
Os

Senhores

Vereadores

Carlos

Ferreira

e

Serafim

Martins

ausentaram-se da sala, não tendo participado nas deliberações, por
impedimento legal.

14

9. – OCUPAÇÃO DE TERRADO COM CIRCO – LICENÇA DE RECINTO
ITINERANTE – COBRANÇA DE TAXAS/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 376 – Presente o processo de licenciamento de recinto para
espectáculos ou divertimentos n.º 02/2006, que se dá por reproduzido, em
que é requerente Carlos Leopoldo Almeida Carvalho, proprietário do
“Circolândia”, 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.
10. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 377 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Ana Cristina Pessoa Ferreira Dinis.
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.
DELIB. N.º 378 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Bruno Miguel Gerardo Silva.
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.
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DELIB. N.º 379 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Sandra Manuela Araújo Martins da Silva.
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.
11. – PAVILHÃO MULTIUSOS - AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO E
EXECUÇÃO/F.C.T.U.C.;
DELIB. N.º 380 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento
de uma reunião havida com o Senhor Presidente do Departamento de
Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Simões da
Silva, referente à celebração de um Protocolo entre a Câmara Municipal e a
Universidade de Coimbra, para a “Avaliação da Construção do Pavilhão
Multiusos de Tábua e da Concepção e Execução da Cobertura Metálica”.
Prestados os necessários esclarecimentos pelo Senhor Presidente da
Câmara, foi deliberado por unanimidade, concordar com o pagamento de
todas as despesas inerentes à referida avaliação.
12. – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 381 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 74/2006
– SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
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Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura,
relativo à obra de ampliação de uma edificação, para apoio à capela de S.
Brás, localizada no Monte de S. Brás, Barrosa, freguesia e concelho de
Tábua.
DELIB. N.º 382 – Presente o processo de informação prévia n.º 25/06 –
SAD/30/009,que se dá por reproduzido, em que é requerente Luís Cardoso
Pereira.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar a informação prévia relativa
à alteração e ampliação de uma edificação para habitação, localizada no lugar
de Vale da Vaca, freguesia de Mouronho, concelho de Tábua, estando a
operação urbanística em causa sujeita a licenciamento municipal, nos termos
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.
13. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 383 – Presente uma lista de processos de obras particulares, de
05 de Junho p.p., submetida a despacho, documento que se dá por
reproduzido e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
14. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 384 – Presente o auto de medição n.º 16 de trabalhos contratuais
da firma Manuel Rodrigues Gouveia, S.A. da obra “E.N. 230-6 – Beneficiação
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entre V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de 67.091,90 € (sessenta e
sete mil, noventa e um euros e noventa cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa
legal em vigor, certificado pela Sra. Eng.ª Patrícia Sofia Santos Ramos,
representante do empreiteiro, e pelo Sr. Eng.º Pedro Rodrigues, como Director
do D.O.U.M.A. e responsável pela fiscalização da obra.
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 referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
15. – AUTOS DE VISTORIA – CASAS EM RUÍNAS;
DELIB. N.º 385 – Presentes o auto de vistoria e o relatório final, de 15 de
Março de 2006 e de 30 de Maio de 2006, respectivamente, que se dão por
reproduzidos, apensos ao processo n.º 01/05-SAD/95/004, respeitantes à
vistoria efectuada a uma edificação em estado de abandono e de ruína, sita
na Travessa Bento Oliveira Garcês, lugar de Percelada, freguesia de Covas,
concelho de Tábua, pertencente a Mário de Queiroz Pinto Claro e outros, na
sequência do requerimento apresentado pelo referido proprietário Mário de
Queiroz Pinto Claro.
Posto o assunto à consideração da Câmara, após audiência prévia dos
interessados,

conforme

consta

do

relatório

final,

e

atendendo

às

considerações da Comissão de Vistorias, 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 o procedimento proposto pela Comissão de Vistoria, constante
do ponto 4 do respectivo auto.
DELIB. N.º 386 – Presentes o auto de vistoria e o relatório final, de 15 de
Março de 2006 e de 30 de Maio de 2006, respectivamente, que se dão por
reproduzidos, apensos ao processo n.º 02/06-SAD/95/008, respeitantes à
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vistoria efectuada a uma edificação em estado de abandono e de ruína, sita
na Rua Nova, lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua, pertencente a
Gustavo Min, na sequência do requerimento apresentado por Maria da
Conceição Nunes Rodrigues Gonçalves.
Posto o assunto à consideração da Câmara, após audiência prévia dos
interessados,

conforme

consta

do

relatório

final,

e

atendendo

às

considerações da Comissão de Vistorias, 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 o procedimento proposto pela Comissão de Vistoria, constante
do ponto 4 do respectivo auto.
16. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 387 – Presente a informação n.º 08/SETL/06, de 08 de Junho 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.
17. – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
DELIB. N.º 388 – Presente o resumo diário de tesouraria n.º 109, de 12 de
Junho p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou encerrada a reunião às 11 horas e 30 minutos.

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

O Presidente da Câmara,

A Secretária,

______________________

_______________
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