ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 19/97 DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto
FALTAS: Sr. Vereador Eduardo Pereira, por motivos profissionais.
Deliberado por unanimidade justificar a falta.
AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
O Senhor Presidente informou que no último Domingo se deslocaram ao
Concelho de Tábua o Senhor Secretário de Estado da Administração Local, o
Senhor Governador Civil, acompanhados de outras individualidades, onde
inauguraram os Acessos e Iluminação Pública do Parque de Jogos de Moura
Teles, visitaram as obras a realizar no Centro de Dia de Ázere e o Edifício da
Casa do Povo de Tábua, que vai ter obras de melhoramentos. Houve ainda
visitas a Covas e Midões onde foram analisados futuros empreendimentos
sociais.
A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente informou que por solicitação da Associação de
Feirantes das Beiras e com a concordância da Junta de Freguesia de Tábua,
fez publicar um edital com a antecipação da feira anual de S. Simão para o
próximo dia 26 de Outubro, isto porque com a sua realização num Domingo
permitirá uma maior afluência e maior brilhantismo.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a antecipação
acima referida, bem como ratificar o acto de assinatura do edital por parte do
Senhor Presidente da Câmara.
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O Senhor Presidente informou que a Repartição de Finanças do Concelho
de Tábua indicou o Senhor António Luís Ribeiro Pereira de Campos para
integrar a Comissão de Avaliação de Terrenos, em representação daquela
entidade, tendo o mesmo sido já notificado daquela nomeação, indo proceder,
desde já, à avaliação do terreno do Senhor António Azevedo.
Aprovado por unanimidade.
Presente o ofício n.º 348/97 de 10 de Outubro p.p., da Comissão Nacional
Especializada de Fogos Florestais, Delegação de Coimbra, documento que se
dá por reproduzido, relativo ao programa de limpeza de matos.
Aprovado por unanimidade.
Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves da DAESC de 14 de
outubro do corrente relativa ao fornecimento de refeições a crianças das
escolas do concelho, documento que se dá por reproduzido.
Após a sua apreciação foi a mesma aprovada por unanimidade.
Presente uma informação da Dr. Ana Paula da DAESC de 25 de Setembro
p.p., que anexa um ofício da Casa do Povo de Tábua e três fotocópias de
orçamentos, documentos que se dão por reproduzidos, e propondo a
atribuição de um subsídio de Esc. 800.000$00, para apoio nas obras de
melhoramentos nas instalações daquela Associação.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de Esc.
800.000$00 à Casa do Povo de Tábua para o fim acima especificado.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano
O Senhor Vereador Eng. Pedro Albano informou que devido aos
problemas com cianobactérias existentes na Albufeira da Barragem da
Aguieira no Concelho de Stª. Comba Dão, a Câmara em conjunto com o
Centro de Saúde de Tábua vai proceder a análises das águas, não obstante
nas águas analisadas na ETA não se verificarem quaisquer anomalias, bem
como nos relatórios do CESAB.
A Câmara tomou conhecimento.
Presente um ofício de 08 de Outubro p.p., e respectivos anexos, da
firma Antonino Dias Fernandes, Lda., documentos que se dão por
reproduzidos.
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Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre

Questionou a Câmara sobre porque motivo os fiscais municipais se
deslocam para vistorias numa viatura acompanhados pelo motorista.
O Senhor Presidente informou que teve conhecimento desse
procedimento devido a avaria no automóvel Volvo e ser necessário utilizar o
Ford.
O Senhor Vereador Serafim Martins confirmou a informação prestada
pelo Senhor Presidente.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 18/97 de 97/09/26.
Depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade.
2. Informação do Senhor Presidente

- Aquisição de terrenos ;
Pelas 11 horas e 30 minutos e por proposta do Senhor Presidente, o
executivo interrompeu a Reunião de Câmara deslocando-se acompanhados
pelo Sr. Chefe de Divisão do DOUMA ao local da Intersecção Giratória do
restabelecimento n.º 1, relativa à obra "Beneficiação e Rectificação da EN
337, Tábua - Midões - Limite do Concelho com Oliveira do Hospital.
O Senhor Chefe de Divisão do DOUMA e o Senhor Vereador Serafim
Duarte prestaram as devidas informações sobre a aquisição urgente de
parcelas de terreno necessárias à realização da referida intersecção e
baseadas nas informações, que se dão por reproduzidas, do funcionário desta
Câmara Sr. Alfredo Andrade e da respectiva planta cadastral.
Presente a informação n.º 117-A/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, referindo a necessidade de se adquirirem quatro
parcelas pertencentes a Herdeiros de António Madeira (Sr. Adalberto Pereira
e Sr. Fernando Manuel Madeira Costa), Herdeiros de Sr. Carlos Costa (Sr.
Luís Alfredo Brito Costa), da Sr.ª Juvenália Nunes da Costa e filho e Sr.
Eduardo Fernando Cortês Santos, pelas quantias de Esc. 145 000$00 e Esc.
200 000$00, Esc. 240 000$00, Esc. 30 000$00 e valor ainda não definido,
respectivamente. Refere ainda uma outra parcela pertencente ao Sr. Serafim
Fonseca que terá por permuta a construção de um muro de suporte de terras
a realizar pela Câmara Municipal.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com os valores
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apresentados, delegar no Senhor Presidente da Câmara poderes para
negociar a parcela cujo valor não está definido e autorizar o Senhor
Presidente da Câmara a outorgar as respectivas escrituras públicas, em
representação da Câmara Municipal.

- Protocolos - Indústrias;
O Senhor Presidente informou que na sequência dos protocolos
adicionais celebrados com empresas sediadas no Concelho e mediante o
comprovativo da criação dos postos de trabalho, a Câmara Municipal vai
proceder ao pagamento das respectivas comparticipações.
Aprovado por unanimidade.
Referiu ainda a necessidade de clarificar junto dos Senhores
empresários das firmas IVEMODA, LDA. , TIPOGRAFIA TABUENSE, LDA. ,
ENERTA, LDA. , e uma Indústria de Salsicharia, a sua intenção de instalação
nos lotes do Parque Industrial que lhe foram atribuídos, atendendo ao tempo
que já decorreu após a comunicação de atribuição dos respectivos lotes
Aprovado por unanimidade.
- Biblioteca Municipal – Contrato - Programa;
Presente o ofício n.º 1218 de 10 de Outubro p.p., do Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas, documento que se dá por reproduzido informando
que a assinatura do Contrato - Programa para instalação da futura Biblioteca
Municipal de Tábua, está agendada para o próximo dia 23 de Outubro, pelas
11 horas, nas Instalações daquele Instituto.
Presente a minuta do contrato - programa da futura Biblioteca
Municipal de Tábua a celebrar com o Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o teor do referido contrato programa, bem como delegar competências no Senhor Presidente da Câmara
ou no seu substituto legal para proceder à respectiva assinatura em
representação da Câmara Municipal, bem como proceder às alterações no
mesmo julgadas por convenientes.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça realçou a importância deste
acontecimento, e o jubilo pela sua concretização.
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- Publicidade do Concelho de Tábua;
O Senhor Presidente da Câmara exibiu dois suplementos que fazem
parte integrante das edições do Jornal "Público", respectivamente, de
01.09.97 e de 10.10.97. , sobre a região do Minho e região de Santarém, com
a participação das respectivas Câmaras Municipais e a divulgação em
dezenas de milhar de exemplares.
Propôs a celebração de um contrato de publicidade com a empresa
TUAREA - Sociedade Editorial Publicidade, Lda., pelo valor de Esc:
390.000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais exibiu uma publicação do Jornal "Correio da Manhã" alusiva a um
olhar sobre o Concelho de Tábua e respectiva factura no valor de Esc:
210.000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao pagamento daquelas
facturas.
- Projecto LEADER;
O Senhor Presidente informou que existe a possibilidade de através da
Associação do Desenvolvimento de Góis se retomar o projecto LEADER,
ficando aquela Associação como entidade gestora, cabendo às Câmaras
Municipais apresentar os projectos ao LEADER II.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre referiu ser preferível que fosse a
ADESA a liderar este processo.
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano referiu ser necessário dar um
rápido andamento a este assunto para permitir aproveitar o projecto LEADER
II.
Aprovado por maioria com um voto contra do Senhor Vereador Serafim
Alexandre.
- COCA - Construções de Candosa, Lda.;
O Senhor Presidente informou que se realizou no passado dia 9 uma
reunião na Câmara Municipal com a presença do próprio, que coordenou a
reunião, do Senhor Vereador Dr. Rui Graça, do Chefe de Divisão do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, do Senhor Eng.º Rui Silva, Director do GAT de
Arganil, do Senhor Dr. Paulo Veiga e Moura, em representação da Câmara
Municipal, do Senhor José Helder Rodrigues, esposa e respectivo advogado,
da qual se lavrou acta, que se dá por reproduzida.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça referiu ter sido uma reunião difícil, na
qual se chegou a uma solução de compromisso que lhe parece ser razoável,
não se ferindo qualquer disposição legal.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre referiu que tendo sido solicitada
a presença dos Senhores Vereadores pelo Senhor José Helder Rodrigues,
não foi convocado para a reunião.
O Senhor Presidente salientou o papel importante desempenhado pelo
Sr. Dr. Rui Graça na reunião.
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O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano deu informações sobre o
assunto.
Colocada a acta resultante daquela reunião à votação foi a mesma
aprovada por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- ADESA;
O Senhor Vereador Serafim Martins apresentou um fax, ofício n.º 182
de 07 de Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido, da Serra do
Açôr - Associação de Desenvolvimento Regional, solicitando o pagamento de
Esc: 5.500.000$00, referente à participação da Câmara Municipal de Tábua
no Projecto Piloto de Prevenção dos Incêndios Florestais, informando que
esta matéria já foi objecto de deliberação na reunião de Câmara de 12 de
Setembro último.
A Câmara tomou conhecimento.
- Piscinas Municipais;
Presente o ofício n.º 796 de 09 de Outubro p.p., da Escola Básica do
2.º Ciclo de Tábua, que anexa um calendário para o ano escolar, documentos
que se dão por reproduzidos relativo à utilização das Piscinas Municipais, a
Piscina Coberta e o Bar, este para as aulas de Educação Física.
Após a sua apreciação foi o mesmo aprovado por unanimidade, tendo
ainda sido deliberado remeter o assunto à Dr.ª Ana Paula Reis para acerto de
calendário, caso necessário.
-

Abate ao efectivo de máquinas e viaturas;

Presente a informação n.º 115/97 de 14 de Outubro do corrente, do Chefe
de Armazém Sr. Alfredo Andrade, que anexa nove informações
complementares relativas ao assunto em epígrafe, documentos que se dão
por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao abate do efectivo, das
seguintes máquinas e viaturas:
- Bedford pesada J6, matrícula BH-42-77, ano 1970;
- Ford 707azul, matrícula GR-85-44, ano 1980;
- Ford D 0707, matrícula DM-14-43, ano 1979;
- Ford Transit, matrícula GV-95-83, ano 1981;
- Máquina de Arrastos, M. Ferguson 400, sem matrícula;
- Mercedes com caldeira, sem matrícula;
- Duas caldeiras de alcatrão manuais, sem matrícula;
- Motoniveladora Galium, sem matrícula, ano 1977;
- Compressor Atlas, sem matrícula, ano 1977.
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- Mini - Hídrica – Rio Seia.
Presente o ofício n.º 7777, 25 de Setembro p.p., da Direcção Regional do
Ambiente do Centro, documento que se dá por reproduzido, solicitando
parecer da Câmara Municipal sobre a instalação de mini-hídrica, no rio Seia,
no local de Pisão, Concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade oficiar a Direcção Regional do
Ambiente do Centro, manifestando as seguintes preocupações: conhecimento
da localização rigorosa da instalação da pretendida mini-hídrica; estudo do
impacto ambiental; quais as consequências directas ou indirectas nas
captações de água às freguesias de Midões e Póvoa de Midões e quem se
responsabiliza por danos ambientais ou humanos que venham a ser
causados.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º195 , de 13
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

do corrente,

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 64/97, de 25 de Setembro 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 n.º 67/97, de 13 de Outubro 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.
3. Diverso Expediente
Alteração Orçamental
Presente a informação n.º 68/97 de 13 de Outubro p.p., da Repartição de
Serviços Financeiros, que anexa a alteração orçamental n.º 7/97, de 13 de
Outubro p.p., 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.
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Passes Escolares Gratuitos
Requerentes:
Maria Alice Soares da Silva;
João Pinto dos Santos.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Terreno do Centro de Saúde
O Senhor Director do DAF informou que de acordo com o contrato de
promessa de compra e venda celebrado com a firma SIROMA - Gestão de
Imóveis, Lda., deve ser realizada no corrente mês a escritura pública de
compra e venda, havendo necessidade de que o DOUMA proceda à
delimitação da área de 7.205,5 m2, a adquirir.
A Câmara tomou conhecimento.
4. Concursos e Consultas
Pelos serviços foi informado que o n.º 3 dos concursos limitados sem
apresentação de candidaturas não foi utilizado em virtude do objecto do
mesmo não ter sido lançado.
4.1. Autorizações de Abertura
Concurso Público n.º 8/97 – Contrato de Locação Financeira para
Fornecimento de Autocarro
Tratando-se de uma despesa corrente que não necessita de inscrição no
Plano de Actividades, mas encontrando-se inscrito no Plano de Actividades
para 1997, objectivo 11, programa 02, projecto 03, a importância de ESC. 7
500 000$00, que até ao presente não teve qualquer movimento a Câmara
deliberou por unanimidade ratificar o acto de abertura do concurso
identificado na epígrafe, praticado pelo Senhor Presidente e que para os
efeitos da audiência prévia escrita dos concorrentes, nos termos do Artigo 67º
do Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março é competente por delegação a
Comissão de Análise que também ao abrigo do Artigo 65º n.º 2 do mesmo
diploma, é composta pelos mesmos membros da Comissão de Abertura das
Propostas.
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- Informação n.º116/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Empreitada de
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Midões – Rubrica
“Outras Urbanizações e Arruamentos nas Freguesias”

Presente a informação n.º 116/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade de se proceder a uma
consulta para efeitos de Ajuste Directo para a execução da empreitada
referida em epígrafe.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com a referida
informação e proceder ao lançamento da respectiva consulta.
- Informação n.º 117/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Empreitada de
Pavimentação de Caminhos Municipais na Freguesia de S. J. da
Boavista – Rubrica “Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas
Diversas Freguesias do Concelho”

Presente a informação n.º 117/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade de se proceder a uma
consulta para efeitos de Ajuste Directo para a execução da empreitada
referida em epígrafe.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com a referida
informação e proceder ao lançamento da respectiva consulta.

4.2 Adjudicações
- Consulta n.º 29/97 – Pavimentações no Parque Industrial de Tábua Rubricas: “Parque Industrial de Tábua – Construção de Infraestruturas”;
“Arranjos Exteriores de Unidades Industriais e Comerciais Existentes”.
Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do
DOUMA, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao Ajuste Directo
da empreitada referida em epígrafe à Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda., na sua proposta variante, pelo
montante de ESC. 4 374 000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
- Informação n.º 113/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Pav. P. de
Midões: R. Escola, Acesso Campo de Futebol, R. Cabine, Vale de Taipa”
– Proposta de Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 113/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na
empreitada mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia
da Silva, Lda. , no montante de ESC. 1 110 798$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.
- Informação n.º 104/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – Construção da
rotunda da obra “Rectificação e Beneficiação da E.N. 337 – Lanço Tábua
– Midões – Limite do Concelho com Oliveira do Hospital” – Proposta de
Trabalhos a Mais a Preços Acordados
Presente a informação n.º 104/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa a duas propostas de trabalhos a mais a
preços de contrato e a preços acordados, respectivamente, na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. , no montante de ESC.
4 102 000$00 e ESC. 426 500$00, ambos os valores acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar as
propostas apresentadas e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a
outorgar as respectivas escrituras públicas, em representação da Câmara
Municipal.
- Empreitada de “Pavimentação de Arruamentos na Povoação de Vila do
Mato – Freguesia de Midões” – rubrica: “Outras Urbanizações e
Arruamentos nas Freguesias” – Proposta de Trabalhos a Mais a Preços
Acordados
Presente um ofício de 2 de Outubro p.p., da Firma TERSSERRA –
Terraplanagens da Serra, Lda., documento que se dá por reproduzido,
relativo a trabalhos a mais a preços acordados na empreitada referida em
epígrafe, devidamente informado pelo Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe
de Divisão do DOUMA, e que importam no montante de ESC. 1 897 134$20,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta apresentada.
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- Informação n.º 106/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção
da Sala de Desporto de Midões”
Presente a informação n.º 106/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa a trabalhos a mais de isolamento do
pavimento do pavilhão gimnodesportivo de Midões para colocação do piso
sintético, obra a cargo da Firma Benjamim Pais & António Martins, Lda. e
que importa na comparticipação da Câmara no montante de ESC.
750 000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com a referida
informação e aprovar a realização dos referidos trabalhos.
- Informação n.º 109/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Redes de
Águas Residuais dos Lugares de Vila Chã e Covas”
Presente a informação n.º 109/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à apresentação dos projectos referidos em
epígrafe.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar os referidos projectos e
proceder ao pagamento das respectivas facturas, que acompanham a
informação acima identificada.

2. Ajustes Directos
Orçamento CENEL - Comparticipação por estabelecimento de Ramal Espadanal/principal 9077.
Presente um ofício de 09 de Junho p.p. , da firma CENEL, S.A. que se
dá por reproduzido, acerca do orçamento referente ao assunto em epígrafe
que importa em ESC: 19.773$00 (dezanove mil, setecentos e setenta e três
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL - Comparticipação por estabelecimento de Ramal Espadanal/principal 9078.
Presente um ofício de 09 de Junho p.p. , da firma CENEL, S.A. que se
dá por reproduzido, acerca do orçamento referente ao assunto em epígrafe
que importa em ESC: 34.983$00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e
três escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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Orçamento CENEL - Comparticipação por estabelecimento de Ramal Espadanal/principal 9079.
Presente um ofício de 09 de Junho p.p. , da firma CENEL, S.A. que se
dá por reproduzido, acerca do orçamento referente ao assunto em epígrafe
que importa em ESC: 34.983$00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e
três escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 107/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Iluminação
Pública
Presente a informação n.º 107/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade urgente de colocação de
BIP’s nas Freguesias de Pinheiro de Coja, S. J. Boavista, Ázere e Candosa.
Deliberado por unanimidade concordar com a referida informação e
proceder-se ao Ajuste Directo da montagem e fornecimento dos materiais
descriminados em folha anexa que acompanha a informação à Firma Correia
& Prata, Lda. pelo montante de ESC. 4 435 122$50, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Informação n.º 108/97
Cilindro Vibrador

do Chefe de divisão do DOUMA Aluguer de

Presente a informação n.º 108/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade de se proceder ao Ajuste
Directo de Aluguer de cilindro vibrador, propondo a Firma Britábua, Lda. que
apresenta um preço de ESC. 250 000$00 para um total de 100 horas.
Aprovado por unanimidade.

3. Autos de Medição
- Informação n.º 101/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção
da Sala de Desporto de Midões”
Presente a informação n.º 101/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa aos Autos de Medição nºs 8 e 9 de
trabalhos contratuais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Benjamim
Pais & António Martins, Lda. e que importam nos valores
de
ESC. 2 974 920$00 e ESC. 2 050 120$00, respectivamente, ambos os
valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 102/97 do Chefe de divisão do DOUMA Trabalhos de
Pavimentação da E.N. 234-6, na travessia de Tábua
Presente a informação n.º 102/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa a um Auto de Medição de trabalhos de
pavimentação da obra em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO –
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. e que importa no
valor de ESC. 1 925 251$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
O Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do DOUMA e o
Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano prestaram informações sobre o assunto.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 103/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Reparação e
Reconstrução da Escola Primária de Tábua”
Presente a informação n.º 103/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 3 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. ,
no montante de ESC. 485 600$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 105/97 do Chefe de divisão do DOUMA – Betão Armado,
Paredes Exteriores e Cobertura da Obra “Estádio Municipal de Tábua”
Presente a informação n.º 105/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 2 de trabalhos
contratuais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Figueiredo & Filhos,
Lda. , no montante de ESC. 7 666 800$00, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 111/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Pav. P. de
Midões: R. Escola, Acesso Campo de Futebol, R. Cabine, Vale de Taipa”
Presente a informação n.º 111/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 2 de trabalhos
contratuais da obra em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia da
Silva, Lda. , no montante de ESC. 8 820$00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 112/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Pav. P. de
Midões: R. Escola, Acesso Campo de Futebol, R. Cabine, Vale de Taipa”
Presente a informação n.º 112/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos
contratuais da obra em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia da
Silva, Lda. , no montante de ESC. 2 193 731$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 114/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção
da Sala de Desporto de Candosa”
Presente a informação n.º 114/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 12 de trabalhos
contratuais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de
Carvalho & Filhos, Lda. e que importa nos valor de ESC. 3 390 255$00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
4. Lista Anexa de Processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente
reproduzido relativo a obras particulares.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
E, eu Vereador
também a subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e
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