ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 13/97 DE 11 DE JULHO DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

FALTAS: Sr. Vereador Dr. Rui Graça, por se encontrar de férias.
Deliberado por unanimidade a justificação da falta.

AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Morte violenta de três Tabuenses no Remouco
O Senhor Presidente lamentou a morte violenta de três Tabuenses no
Remouco, Freguesia de Tábua.
Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara propôs que fosse observado
um minuto de silêncio, em sentida homenagem pela triste ocorrência, no que foi
secundado por todos os Senhores Vereadores.
Contratação de Pessoal
Deu conhecimento da contratação, no âmbito das suas competências, de 6
serventes e 5 cantoneiros de limpeza.
A Câmara tomou conhecimento.
Reunião do Conselho da Região
O Senhor Presidente informou que na Cidade da Guarda teve lugar o
Conselho da Região, tendo sobre o assunto feito uma exposição à Câmara.
Candidaturas ao Polo Comercial
Neste âmbito e para análise das propostas apresentadas, o Senhor Presidente
da Câmara propôs a nomeação de uma comissão de análise das propostas, composta
pelos seguintes elementos:
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-

Sr. Presidente da Câmara, ou Vereador substituto por si designado;
Sr. Director do Departamento Administrativo e Financeiro;
Sr. Chefe de Divisão do DOUMA.

Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha
Referiu ter havido uma reunião com os mais altos responsáveis pelos
Bombeiros e com o Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Interna, para a construção do novo Quartel da Corporação referida em epígrafe,
tendo-se verificado que o projecto do mesmo não se encontra elaborado.
Por tal razão o Senhor Presidente solicitou à Câmara autorização para se
proceder a uma consulta a empresas da especialidade.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Honorários do Dr. Paulo Veiga e Moura
Presente um ofício de 2 de Julho p.p. do Consultor Jurídico desta câmara
Municipal, Dr. Paulo Veiga e Moura que anexa uma nota de honorários, documentos
que se dão por reproduzidos, com um total a liquidar no valor de quinhentos mil
escudos, sendo trezentos mil escudos a título de honorários e duzentos mil escudos
de provisão por conta de um processo.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento acima
identificado.
Apoio a Indústrias do Concelho
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder a
consulta ao mercado para pavimentações a título de apoio a indústrias do Concelho,
conforme medições apresentadas pelo DOUMA, que se dão por reproduzidas,
nomeadamente: Duarte & Rosário, Lda.; Pavilhão Móveis Benytt; Midofabril; Carlos
Alberto Silva; Fábrica de Móveis Vanêz; Pavicer; Socotebol; Oficina Auto Tabocar;
Cunha & Ferreira, Lda.; Cerâmica Tabuense; Tornomoita e Padaria Abrantes.
ADESA
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade
transferir a verba de quatro milhões de escudos para a ADESA, estando esta verba
devidamente cabimentada e estando a rubrica prevista no Plano de Actividades, para
efeitos de comparticipação na aquisição de uma máquina de rastos, uma
rectroescavadora, um tractor com corta-silvas acoplado, uma motoniveladora e um
porta – máquinas.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores
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Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins
Presente uma informação de 10 de Julho p.p. do Chefe de Armazém, Alfredo
Andrade, que se dá por reproduzida, relativa à reparação da viatura Toyota, matricula
CE- 01-67.
Face ao teor da informação a Câmara deliberou por unanimidade conceder
poderes ao Senhor Presidente para avaliar e decidir sobre o interesse na reparação
ou aquisição de uma nova viatura.
Igualmente informou que, por urgência de serviço, a viatura ligeira Volvo se
encontra a reparar na Firma Auto Reparadora Ideal da Gândara, Lda.
Aprovado por unanimidade ratificar o acto praticado.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre
Solicitou informação sobre se a câmara de ventilação que está em frente ao
Palácio da Justiça é para se manter naquele local.
O Senhor Presidente esclareceu que ficará transitoriamente, embora
devidamente resguardada.
Intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira
Questionou a Câmara sobre se tinha sido eliminado o estacionamento na
Praça Prof. Dr. Castanheira Neves.
O Senhor Presidente prestou esclarecimento, tendo exibido o projecto da
referida Praça.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Apreciação e aprovação das actas das reuniões nºs 11/97 e 12/97 de,
respectivamente, 97.06.13 e 97/06/27.
Depois de analisadas e efectuadas as necessárias correcções foram as actas
em referência aprovadas por unanimidade.
2. Informação do Senhor Presidente
- Atribuição de subsídios a Associações Desportivas e Culturais;
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, atribuir os
seguintes subsídios a Associação Desportivas e Culturais do Concelho:
Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio da Freguesia de Sinde 500 mil escudos;
- Associação Cultural e Social da Ribeira – 500 mil escudos;
- Liga dos Amigos da Freguesia de Ázere – 500 mil escudos;
- Associação do Espadanal – 250 mil escudos;
Associação de Vila Seca – 250 mil escudos;
- Associação de Vila Chã – 500 mil escudos;
- Comissão de Melhoramentos das Lameiras – 250 mil escudos;
-

-
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-

- Associação de Balocas – 250 mil escudos;
Associação de Venda da Esperança – 250 mil escudos;
Associação de Vale de Taipa – 250 mil escudos;
Associação de Socorro Social da Paróquia de Candosa – 500 mil escudos;
Clube Motorizado de Tábua – 100 mil escudos.
Rancho Regional e Folclórico de Candosa - Associação de Socorro Social
da Paróquia de Candosa – 300 mil escudos;
Rancho Cultural e Recreativo de Sinde – 300 mil escudos;
Rancho Folclórico de Espariz – Casa do Povo de Espariz – 300 mil
escudos;
Rancho Folclórico de Midões – Grupo Cultural da Freguesia de Midões –
300 mil escudos;
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Tábua – 250 mil escudos;
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Mouronho, Covelo e Carapinha –
300 mil escudos;
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinheiro de Coja – 200 mil escudos;
Rancho Infantil da Várzea de Candosa – Clube Recreativo Varzeense –
200 mil escudos;
Tuna de Mouronho – Sociedade de Recreio, União e Progresso
Mouronhense – 500 mil escudos;

- Atribuição de subsídios a Juntas de Freguesia;
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, atribuir os
seguintes subsídios a Juntas de Freguesia do Concelho:
-

Junta de Freguesia de Espariz – 1000 mil escudos;
Junta de Freguesia de Covelo – 2 000 mil escudos;
Junta de Freguesia de Covelo – 350 mil escudos;
Junta de Freguesia de Sinde – 2 000 mil escudos;
Junta de Freguesia de Meda de Mouros – 500 mil escudos;
Junta de Freguesia de Candosa – 450 mil escudos;
Junta de Freguesia de Midões – 3 500 mil escudos;
Junta de Freguesia de S. J. Boavista – 2 000 mil escudos;
Junta de Freguesia de Covas – 1 000 mil escudos;
Junta de Freguesia de Covas – 500 mil escudos;

- Aquisição de Terrenos .
Presente uma carta do Senhor José Jesus da Silva, D. Maria Leopoldina Matos
Carvalho, Senhor Casimiro José Carvalho Marques e D. Maria de Fátima Marques de
Carvalho Marques, documento que se dá por reproduzido, onde se disponibilizam a
ceder à Câmara Municipal quatro mil trezentos e cinquenta e quatro m² de terreno,
situado à Barroqueiras que faz parte do Prédio Rústico inscrito na Matriz da Freguesia
de Tábua sob o Artigo 8177, ao preço de 700$00/m² com vista à execução da obra
“Beneficiação e Rectificação da E. N. 337 – Lanço Tábua – Midões – Limite do
Concelho com Oliveira do Hospital”, Rotunda / Cruzamento E.N. 337 - 4 / E.N. 337.
Face à urgência na resolução desta situação a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder
à aquisição daquela parcela de terreno pela quantia de 3 047 800$00 (três
milhões quarenta e sete mil e oitocentos escudos), através da assinatura de uma
declaração por parte dos proprietários , pagamento do respectivo preço e posterior
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realização de escritura pública de compra e venda nos serviços de notariado
privativo da Câmara Municipal por acordo relativamente à data com aqueles
proprietários, ficando desde já o Senhor Presidente da Câmara autorizado a outorgar
a respectiva escritura em representação da Câmara Municipal.
- Esgotos de Covas, Percelada e Vila Chã;
Presente o projecto de execução mencionado em epígrafe, documento que se
dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto e autorizar o
lançamento de concurso limitado sem apresentação de candidaturas para a sua
execução.
- Pavicer;
Presente um ofício de 10 de Julho p.p. da Junta de Freguesia de Mouronho
relativo à pavimentação do parque e acesso à Firma em referência, salientando a
importância da unidade fabril, documento que se dá por reproduzido.
Aprovado por unanimidade ratificar o acto de lançamento de consulta ao
mercado.
- Rede de Rádio-Telefone – Protecção Civil ;
Presente o ofício n.º 97 de 23 de Junho p.p. da Delegação Distrital do SNPC –
Coimbra relativo ao assunto em referência, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação a Câmara deliberou por unanimidade a colocação da
rede de Rádio – Telefone na sede da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Tábua.
- COCA – Construções de Candosa ;
Presente um requerimento de 27 de Junho p.p. da Firma em referência, que se
dá por reproduzido.
Após a sua apreciação a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, informar o requerente
de que havendo uma diligência jurídica em curso seria de toda a conveniência e
necessidade a realização de uma reunião entre aquela Firma e respectivo Advogado e
esta Câmara Municipal, o Advogado por ela designado e o Gabinete de Apoio Técnico
de Arganil, solicitando ainda que caso haja concordância procedam à marcação de uma
data para a realização da mencionada reunião.

- Pavimentação na Vila do Mato – Midões ;
Por proposta do Senhor Presidente e face à necessidade urgente de obras de
pavimentação na Vila do Mato, consequência da execução da Rede de Esgotos, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
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produção de efeitos imediatos, proceder a concurso limitado sem apresentação
de candidaturas para execução da obra de pavimentações, conforme mapa de
medições apresentado e que se dá por reproduzido.
Igualmente saliente as diversas comunicações verbais do Senhor Presidente
da Junta de Freguesia de Midões acerca dos Arruamentos em Vila do Mato, que se
mostram intransitáveis e necessitam de urgente reparação, conforme ainda queixas
dos moradores.
- Busto – Dona Sara Beirão ;
A Câmara deliberou por unanimidade que o busto colocado no corredor das
instalações da Câmara Municipal fosse transferido para as instalações da Fundação
Sarah Beirão.
- Planalto Beirão – Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ;
Presente o ofício n.º 228 de 30 de Abril p.p. da Associação de Municípios da
região do Planalto Beirão, que se dá por reproduzido, relativo à recolha dos resíduos
sólidos urbanos do mês de Março de 1997, cuja factura ascende a Esc.
3 884 412$00.
Presente o ofício n.º 480 de 2 de Julho p.p. da Associação de Municípios da
região do Planalto Beirão, que se dá por reproduzido, relativo à recolha dos resíduos
sólidos urbanos do mês de Maio de 1997, cuja factura ascende a Esc. 3
950 469$00.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento daquelas
facturas.
- Bombeiros Voluntários de Tábua ;
Presente o ofício n.º 193/97 de 17 de Junho p.p. da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Tábua, que se dá por reproduzido, relativo a despesas
com o jantar no âmbito das Cerimónias da Festa do Corpo de Deus, que ascendem a
Esc: 101 250$00.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio naquele montante à
referida Associação, como apoio.
- Sinalização Turística ;
Presente o ofício n.º 673 de 24 de Junho p.p. da Região de Turismo do Centro
que anexa um projecto de sinalização turística, documentos que se dão por
reproduzidos.
Após a análise do assunto a Câmara deliberou por unanimidade aderir aquele
projecto e remeter os elementos solicitados pela Região de Turismo do Centro.

- Festas da Vila ;
No âmbito da realização das Festas da Vila o Senhor Presidente apresentou
dois contratos apresentados pela Agência de Espectáculos ISISOM, documentos que
se dão por reproduzidos, respectivamente no valor de Esc: 350 000$00, acrescido de
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IVA à taxa legal em vigor e Esc: 710 000$00, também acrescido de IVA.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o teor daqueles contratos
e respectivos valores e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assinar os
mesmos em representação da Câmara Municipal.
- Levantamento e actualização da cartografia de Tábua ;
Presente um ofício de 18 de Junho p.p. dos Senhores Arquitectos António José
Valente Torres e Marília Tomé Pedroso dos Reis, onde informam que o custo do
levantamento de actualização da cartografia do Concelho de Tábua importa em Esc:
500 000$00.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o valor proposto e
proceder a um Ajuste Directo do trabalho mencionado aos referidos Arquitectos.
- Antonino Dias Fernandes, Lda. ;
Presente um requerimento da Firma em referência, que se dá por reproduzido,
empresa de metalúrgica ligeira, solicitando terreno para a instalação de uma unidade
fabril no Concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade responder afirmativamente à pretensão
da Firma e remeter o assunto à Comissão da Indústria para estudo.
- Fundação Sara Beirão.
Por proposta do Senhor Presidente e com a ausência do Senhor Vereador
Serafim Alexandre que não participou na votação a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio de um milhão e quinhentos mil escudos à Fundação
Sarah Beirão como apoio no seu desenvolvimento social.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 129
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

de 10 de Julho p.p.,

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação nº.46/97, de 9 de Julho p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto em referência.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

Presente a informação nº.48/97, de 11 de Julho p.p., da Repartição de
Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa a instalações
telefónicas e telemóveis.
A Câmara tomou conhecimento.

3. Diverso Expediente
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Alteração Orçamental
Presente a informação n.º 47/97 de 10 de Julho p.p. da Repartição de Serviços
Financeiros, que anexa a alteração orçamental n.º 3/97, documentos que se dão por
reproduzidos.
Após a sua apreciação foi a mesma aprovada por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Passes Escolares Gratuitos
Requerente: Isabel da Conceição Gonçalves Ribeiro.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

4. Concursos e Consultas
4.1 Autorizações de Abertura
Informação n.º 65/97 do Chefe de Armazém, Alfredo Andrade
Presente a informação em referência, que se dá por reproduzida, relativa à
necessidade urgente de aquisição de cisterna com aspiração automática para
esvaziamento de fossas.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consulta ao mercado para
aquisição do referido equipamento.
Informação n.º 67/97 do Chefe de Armazém, Alfredo Andrade
Presente a informação em referência, que se dá por reproduzida, relativa à
necessidade urgente de aquisição de regador de emulsão.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consulta ao mercado para
aquisição do referido equipamento.

4.2 Adjudicações
Concurso Público para execução da empreitada “Construção de ETAR e
Emissário”
Presente o processo do concurso público referenciado em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
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para produção de efeitos imediatos, concordar com o parecer da Comissão de
Análise e adjudicar a presente empreitada à Firma Cipriano Pereira de Carvalho &
Filhos, Lda. pelo montante de 54 178 575$00 (cinquenta e quatro milhões cento e
setenta e oito mil quinhentos e setenta e cinco escudos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor. Igualmente deliberado por unanimidade e em minuta autorizar o Senhor
Presidente da Câmara a outorgar a respectiva escritura, em representação da Câmara
Municipal.
Concurso Público n.º 1/97 para fornecimento de um Autocarro em Regime de
Locação Financeira
Presente o processo do concurso público referenciado em epígrafe, que se dá
por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, concordar com o parecer da Comissão de Análise
e adjudicar o presente fornecimento à Firma BCA Baviera – Comércio de Automóveis ,
S.A. pelo montante de 19 570 000$00 (dezanove milhões quinhentos e setenta mil
escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Igualmente deliberado por
unanimidade e em minuta autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a
respectiva escritura, em representação da Câmara Municipal e autorizar o lançamento
de concurso público para a realização do Leasing.
- Consulta n.º 8/97 - Fornecimento de Produtos Químicos – “Armazém –
Desinfecção de Águas”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de Divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, de 10 de Julho do corrente, a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação na modalidade de Ajuste Directo do fornecimento referido em epígrafe à
Firma AquaAmbiente – Tratamento de Águas e Soluções para o Ambiente S.A., pelo
montante de 3 184 640$00 (três milhões cento e oitenta e quatro mil seiscentos e
quarenta escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, face ao disposto na alínea
a) do art.º 8º do Decreto – Lei n.º 55/95 de 29 de Março.

- Consulta n.º 16/97 - Fornecimento de Placas de Granito Serrado – “Palácio da
Justiça – Fonte Cibernética”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Uma vez que a consulta ficou deserta a Câmara deliberou por unanimidade
anular o presente processo e autorizar lançamento de nova consulta ao mercado com
caracter de urgência, tudo em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos.
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- Consulta n.º 17/97 - Fornecimento de Produto tipo Sikatop 107, ou
equivalente – “Palácio da Justiça – Fonte Cibernética”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, de 11 de Julho do corrente, a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação na modalidade de Ajuste Directo do fornecimento referido em epígrafe à
Firma SIKA – Indústria Química S.A., pelo montante de 320 000$00 (trezentos e vinte
mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Consulta n.º 18/97 – Pavimentação da Área envolvente à PAVICER – “Arranjos
Exteriores de Unidades Industriais e Comerciais Existentes”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, de 11 de Julho do corrente, a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação na modalidade de Ajuste Directo da empreitada referida em epígrafe à
Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda., na
proposta variante apresentada, pelo montante de 3 732 150$00 (três milhões
setecentos e trinta e dois mil cento e cinquenta escudos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Consulta n.º 19/97 – Pavimentação do Acesso ao empreendimento Turístico
Pedra da sé – Rubrica: “Pavimentação, Terraplanagens e rectificações nas
diversas Freguesias do Concelho”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Chefe de divisão do DOUMA, Senhor Eng.º Pedro
Rodrigues, de 11 de Julho do corrente, a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação na modalidade de Ajuste Directo da empreitada referida em epígrafe à
Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda., na
proposta variante apresentada, pelo montante de 4 160 600$00 (quatro milhões cento
e sessenta mil e seiscentos escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

DEPARTAMENTO DE OBRAS,URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Ajustes Directos
Informação n.º 68/97 do Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues
Presente a informação em referência, que se dá por reproduzida, referente à
autorização para abertura de consulta para aquisição de placas do tipo “Betoplan” da
Firma Soplacas.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consulta ao mercado para
aquisição do referido material.
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Informação n.º 69/97 do Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues
Presente a informação em referência, que se dá por reproduzida, referente ao
Ajuste Directo para aluguer de duas rectroescavadoras para um período total de 200
horas cada, para realização de obras de águas e esgotos nas diversas Freguesias do
Concelho.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consulta ao mercado,
convidado-se para o efeito diversas Firmas do Concelho.
Informação n.º 70/97 do Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues
Presente a informação em referência, que se dá por reproduzida, referente ao
Ajuste Directo para aluguer de um cilindro para um período total de 100 horas.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consulta ao mercado,
convidado-se para o efeito diversas Firmas do Concelho se o valor a isso obrigar.
2. Lista Anexa de Processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Eduardo
Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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