CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
N.º 07/19, DE 02 DE ABRIL DE 2019
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara, Mário de Almeida Loureiro
Sr. Vice-Presidente, Dr. Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz
Sra. Vereadora, Eng.ª Sílvia Maria dos Prazeres Ferreira
Sr. Vereador, Dr. António Manuel Fonseca Oliveira
Sr. Vereador, Dr. António Luís da Silva Martins
Sr. Vereador, Carlos Alberto dos Santos
Sr. Vereador, Joaquim Manuel da Fonseca Garcia

Pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala das Reuniões dos
Paços do Concelho, o Senhor Presidente deu início à reunião com o período de antes
da ordem do dia, em cumprimento do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
No Período de Antes da Ordem do Dia e após cumprimentar todos os
presentes na reunião, o Senhor Presidente da Câmara, começou por dar nota que,
na manhã do dia 1 de abril, esteve presente na conferência de apresentação oficial
do Rally de Tábua e Oliveira do Hospital, que vai realizar-se nos dias 6 e 7 de abril
do ano em curso e que teve lugar no Largo Ribeiro do Amaral, em Oliveira do
Hospital, onde também marcaram presença o Vice-Presidente da Câmara Municipal
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de Oliveira do Hospital, a Associação Desportiva MK MAKINAS, Escuderia Castelo
Branco, alunos da EPTOLIVA, comunicação social e empresários ligados ao setor.
Sobre a iniciativa, referiu tratar-se de uma organização conjunta da MK
MAKINAS e Escuderia Castelo Branco, apoiada pelos Municípios de Tábua e Oliveira
do Hospital, considerando que, no corrente ano, se realiza em simultâneo com o de
Oliveira do Hospital.
Seguidamente, fez referência à iniciativa “Audição de Páscoa”, que teve o seu
início no Centro Cultural, na noite do dia de ontem, onde também marcou presença
e na qual participaram os alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Tábua,
que frequentam a Atividade de Enriquecimento Curricular de Música e a Academia
Artística do Município, realçando a grande qualidade do espetáculo.
Neste contexto, manifestou o seu reconhecimento a todos os professores,
educadoras, assistentes operacionais, equipa das AEC’s, Agrupamento de Escolas
e ao Senhor Vereador do Pelouro, pela forma como tudo foi organizado.
Nada mais havendo a acrescentar, deu por terminada a sua intervenção
passando a palavra, de seguida, aos Senhores Vereadores para se pronunciarem.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES
INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, DR. RICARDO CRUZ:
Interveio o Senhor Vereador e Vice-Presidente, Dr. Ricardo Cruz, após
cumprimentar, de forma global, os Senhores Vereadores e funcionários afetos ao
Secretariado das Reuniões da Câmara, referiu associar-se às palavras proferidas
pelo Senhor Presidente no que diz respeito à “Audição da Páscoa” e que tem
continuidade no dia de hoje.
Ainda, no uso da palavra, fez também referência à iniciativa da plantação de
sobreiros levada a efeito na Quinta dos Freixos, no âmbito do Projeto CLIMAGIR da
CIM Região de Coimbra, na qual participaram alunos do Agrupamento de Escolas
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de Tábua, em parceria com o Setor da Educação da Câmara Municipal de Tábua e
a IPSS Sarah Beirão.
Por último, fez menção ao Concurso Municipal de Ideias que decorreu no
passado dia 28 de março, no Centro Cultural de Tábua, salientando a elevada
qualidade do projeto, que irá representar Tábua na Final Intermunicipal de Ideias de
Negócio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA, ENG.ª SILVIA FERREIRA:
No uso da palavra e após apresentação de cumprimentos a todos os
presentes na reunião, a Senhora Vereadora, Eng.ª Sílvia Carvalho disse associar-se
ao que foi dito pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. Ricardo Cruz sobre o Concurso
Municipal de Ideias, referindo, ainda, na qualidade de membro do Júri, ter sido
bastante gratificante ver de perto o entusiasmo, o empenho e o envolvimento dos
alunos perante um concurso desta natureza, reforçando que o projeto vencedor
“Teeth Tech – Próteses Ecossustentáveis”, era realmente bastante interessante.
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR, DR. ANTÓNIO OLIVEIRA:
Efetuada a apresentação de cumprimentos a todos os presentes na reunião,
o Senhor Vereador, Dr. António Oliveira iniciou a sua intervenção, começando por
dar nota que a Biblioteca Municipal realizou, nos passados dias 30 e 31 de março,
mais uma iniciativa de valor designada “Performance Casa Ameal”, cuja
apresentação das sessões de teatro decorreram na antiga pensão Ameal, sita na Vila
de Tábua, cedida gratuitamente pelo atual proprietário, de origem estrangeira.
Sobre a mesma, que foi assistida por cerca de 120 pessoas, referiu ter sido
“um espetáculo gratificante, com uma performance completamente diferente do que
é habitual, tendo por intuito despertar, sensibilizar e potenciar a criatividade de cada
um dos visitantes/espetadores, nomeadamente, quanto aos valores que norteiam a
vida e o ser humano” e que, em seu entender, se traduziu em mais um êxito.
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Seguidamente, fez referência ao fantástico concerto realizado no passado dia
30 de março, no Centro Cultural pelo tabuense, guitarrista de Guitarra Portuguesa,
Diogo Mendes, com a apresentação do seu primeiro CD “Portefólio”, alusivo às
canções e ao fado de Coimbra, desejando-lhe as maiores felicidades na sua carreira.
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR, DR. ANTÓNIO MARTINS:
Usou da palavra o Senhor Vereador, Dr. António Martins que após
apresentação de cumprimentos ao Senhor Presidente da Câmara, Vice-Presidente,
Vereadores e aos funcionários afetos ao Secretariado das Reuniões da Câmara,
solicitou que o ponto n.º 1, da Ordem de Trabalhos da presente reunião (Concessão
de Distinções Honoríficas), fosse retirado da respetiva Ordem, pelos motivos que
tenciona expor, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que o assunto iria
ser debatido quando se entrasse na Ordem do Dia.
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS :
Interveio o Senhor Vereador, Carlos Santos, que após apresentação dos
habituais cumprimentos aos presentes, começou por reportar-se ao espetáculo do
Diogo Mendes, manifestando-se regozijado pelas atitudes que o Município teve ao
apoiar esta e outras iniciativas, designadamente, o Concurso de Ideias que,
considera, “excelentes” e dignas de nota.
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR JOAQUIM GARCIA:
Usou da palavra o Senhor Vereador, Joaquim Garcia, apenas para apresentar
cumprimentos a todos os presentes na reunião.
Findas as intervenções, o Senhor Presidente da Câmara passou ao ponto
seguinte da Ordem de Trabalhos.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. CONCESSÃO DE DISTINÇÕES HONORÍFICAS.
Deliberação n.º 93 – Sobre este ponto, o Senhor Presidente da Câmara manifestou a
sua

indignação

pelo

facto

de

ter

constatado

que

a

lista

das

individualidades/entidades a serem homenageadas no próximo dia 10 de abril –
Feriado Municipal, foram publicadas hoje no jornal “O Tabuense”, sem ter sido
aprovada pelo Executivo. Neste contexto, observou tratar-se de uma proposta sua
que “é privada e é sigilosa, não tendo caráter público”, situação que não pode admitir
e que denota, por parte de quem teve esta atitude, falta de ética, falta de respeito e
falta de dignidade.
Perante a situação, o Senhor Presidente da Câmara marcou uma reunião
extraordinária para a próxima 6.ªfeira, dia 5 de abril, pelas 19h30m, onde este
assunto, ora retirado da presente Ordem de Trabalhos, será debatido, proposta que
mereceu aprovação unânime.
2. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE TÁBUA E A
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU (AIRV).
Deliberação n.º 93 - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente a minuta do
Protocolo de Cooperação a celebrar entre a AIRV – Associação Empresarial da
Região de Viseu e o Município de Tábua, documento que se dá por reproduzido e
que visa o estabelecimento de uma cooperação estreita e articulada-, entre as
entidades subscritoras, com vista a potenciar o desenvolvimento e reforço do tecido
empresarial e a promoção do investimento no Concelho de Tábua.
Prestados os esclarecimentos necessários sobre o assunto e colocado o
documento à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade, com sete
votos a favor, zero votos contra e zero abstenções, concordar com a celebração do
referido Protocolo de Cooperação e respetivas cláusulas no mesmo plasmadas e a
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ser outorgado pelo Senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 35.º, alínea
a), n.º 1, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.
A presente deliberação foi aprovada, quanto a esta parte, pela minuta de ata
n.º 07/2019, para produção de efeitos imediatos.
3. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À COMPANHIA DE TEATRO PERRO
GAMBIARRA, NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO CICARE.
Deliberação n.º 94 - Presente o e-mail do Senhor Vereador, Dr. António Oliveira,
datado de 27 de março, documento que se dá por reproduzido, propondo a
concessão de um apoio financeiro, no valor de 2.250,00€ (dois mil duzentos e
cinquenta euros) à A GAMBIARRA – Associação Cultural e a Companhia de TEATRO
PERRO, no âmbito da criação do projeto CICARE, que visa a descentralização da
cultura, de modo a oferecer uma peça de teatro a todas as freguesias/uniões de
freguesias durante o ano de 2019.
Apreciado o assunto e prestados os devidos esclarecimentos, foi deliberado
por unanimidade, com sete votos a favor, zero votos contra e zero abstenções,
conceder à referida Associação um apoio financeiro no valor de 2.250,00€ (dois mil
duzentos e cinquenta euros), mediante a celebração de contrato programa, nos
termos do n.º 1, alíneas p) e u) do art.º 33.º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação e do Regulamento Municipal para a Concessão de
Subsídios e à medida das disponibilidades orçamentais e existência de fundos
disponíveis.
A presente deliberação foi aprovada, quanto a esta parte, pela minuta de ata
n.º 07/2019, para produção de efeitos imediatos.
4. DESLOCAÇÃO DA ORQUESTRA DA ACADEMIA ARTÍSTICA DO MUNICÍPIO
DE TÁBUA À ESLOVÁQUIA/CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO.
Deliberação n.º 95 - Presente o e-mail datado de 14 de março, do Senhor Vereador,
Dr. António Oliveira propondo, de acordo com a informação prestada pelo Maestro
Pedro Carvalho, a concessão de um apoio financeiro, no valor de 3.000,00€ (três mil
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euros) à empresa musical Timbres e Perfis, destinada a custear despesas inerentes
à organização da deslocação da Orquestra da Academia Artística do Município de
Tábua à Eslováquia, na sequência do convite formulado pelo Grupo de Música
Folclore de Eslováquia, Dratvárik, para participar em workshops e concertos, entre 5
e 10 de setembro de 2019, conforme documentos que se dão por reproduzidos.
Dada a relevância deste intercâmbio cultural e após prestados os devidos
esclarecimentos, foi deliberado por unanimidade, com sete votos a favor, zero votos
contra e zero abstenções, conceder à referida empresa um apoio financeiro no valor
de 3.000,00€ (três mil euros) mediante a celebração de contrato programa, nos
termos do n.º 1, alíneas p) e u) do art.º 33.º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação e do Regulamento Municipal para a Concessão de
Subsídios e à medida das disponibilidades orçamentais e existência de fundos
disponíveis, bem como, autorizar a cedência de um autocarro para levar e buscar ao
aeroporto os alunos, professores e colaboradores indicados na referida informação.
A presente deliberação foi aprovada, quanto a esta parte, pela minuta da ata
n.º 07/2019, para produção de efeitos imediatos.
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos.
E, eu, Maria José Mendes Dias das Neves, Coordenadora Técnica, servindo
de Secretária, a redigi e também subscrevo.
O Presidente da Câmara,
__________________________

A Secretária,
__________________________
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