ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 08/2002 DE 17 DE ABRIL DE 2002

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião, por motivos inadiáveis de ordem
profissional, o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, tendo a Câmara deliberado
justificar a referida falta.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
I – Intervenção do Senhor Presidente da Câmara:
O Senhor Presidente deu a conhecer que se estava a elaborar o Plano
de Actividades e Orçamento Municipal para o ano 2002, pelo que propunha a
realização de reunião extraordinária por parte do Executivo, para o próximo
dia 23 de Abril, pelas 9,30 horas , para análise e respectiva aprovação dos
referidos documentos, proposta esta que foi aceite por todos os presentes.
Ainda no seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da
Câmara reportando-se ao passado dia 10 de Abril,

Feriado Municipal,

informou os presentes da inauguração do Posto de Turismo, havida nesse dia
e a funcionar nas instalações da Sede da Junta de Freguesia de Tábua,
estando presentes na cerimónia os Senhores: Governador Civil do Distrito de
Coimbra, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Região Turismo
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do Centro entre outras individualidades e demais Técnicos, tendo sido
abordados assuntos de ordem turística.
A Câmara tomou conhecimento.

Intervenção do Senhor Vereador, Mário Loureiro;
Interveio o Senhor Vereador, Mário Loureiro, para manifestar o seu
desagrado pelo facto da convocatória para a reunião do passado dia 27 de
Março, não se fazer acompanhar da documentação relacionada com o
licenciamento de obras particulares, esclarecendo ainda que se tivesse tido
conhecimento atempado da listagem de obras particulares, teria feito os
possíveis por estar presente na referida reunião, nem que tivesse de trabalhar
a noite inteira porque discorda da aprovação do projecto junto ao Palácio da
Justiça da forma como foi apresentado.
Face ao exposto, o Senhor Presidente da Câmara disse que lapsos
desta natureza não se repetirão e que, doravante, as convocatórias para as
reuniões serão acompanhadas de toda a documentação a elas inerente.

Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
Presente uma proposta apresentada pela Senhora Vereadora, Dr.ª
Sofia Bernardes, documento que se dá por reproduzido, de 17 de Abril p.p.,
relacionada com o acolhimento de uma estudante estrangeira no âmbito do
Programa American Field Service Intercultura da Escola Secundária de
Tábua.
Considerando

o

teor

da

proposta,

a

Câmara

deliberou

por

unanimidade, atribuir à Escola Secundária de Tábua, um subsídio no valor de
250 € ( duzentos e cinquenta euros), destinados a custear todas as despesas
inerentes ao passeio que o Clube Intercultura daquele estabelecimento de
ensino pretende proporcionar à referida estudante pelo concelho e patrocinar
um almoço de despedida à mesma.
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Presente , ainda, uma intervenção escrita da mesma Vereadora, de 17
de Abril p.p., documento que se dá por reproduzido, relacionada com os
acidentes ocorridos nas escadas de acesso à Biblioteca Municipal, por falta
de gradeamento nas mesmas.
Tratando-se de uma situação grave que obriga a uma resolução
imediata, o Senhor Presidente da Câmara informou que iria tomar as devidas
providências, dando instruções àqueles Serviços para que, como alternativa,
a entrada na Biblioteca Municipal se faça pela porta lateral, até colocação do
gradeamento em falta.
Ainda no seguimento da sua intervenção, aquela Senhora Vereadora,
solicitou em nome do Centro de Saúde de Tábua, que fosse colocada
sinalização adequada para aquele local, evitando-se reclamações e enganos
que daí poderão advir por parte dos utentes que têm necessidade de se
deslocar ao referido Centro de Saúde, conforme situação ocorrida e da qual
deu conhecimento a todos os presentes.
Sobre o assunto o Senhor Presidente da Câmara informou que iria
tomar as necessárias providências.

Intervenção do Senhor Vereador, Eduardo Pereira:
O Senhor Vereador, Eduardo Pereira interveio, questionando o Senhor
Presidente sobre o apoio financeiro solicitado para aquisição de uma
ambulância e restituição do Imposto Municipal de Sisa devido pela aquisição
do lote de terreno destinado à construção do novo Quartel.
Face ao exposto, o Senhor Presidente da Câmara informou que
pretende apoiar a referida Associação para aquisição da ambulância, quanto
à restituição do Imposto Municipal de Sisa, a situação irá ser analisada.
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Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes, para dizer que
em sua opinião e a fim de evitar os pedidos sucessivos de apoios aos
Bombeiros, fosse criada uma dotação para os mesmos que seria entregue
consoante as necessidades apresentadas.
Ainda sobre o assunto, interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro,
sugerindo que a Câmara na primeira reunião de cada ano e de acordo com
as disponibilidades financeiras da mesma, elaborasse protocolos com as
Associações de Bombeiros existentes, evitando-se assim os consecutivos
pedidos de apoio.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 27 DE MARÇO DE 2002;
Presente a acta da reunião em referência que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
02. – A.D.E.P.T.O.L.I.V.A.;
Pelo Senhor Vereador, José Alberto Pereira, foi proposto que se
efectuasse um contrato de arrendamento com a ADEPTOLIVA, do prédio
urbano art.º 108, sito na Rua Dr. Fortunato Vieira das Neves, da Vila de
Tábua, propriedade da Câmara Municipal, onde funciona a Escola
Profissional da referida Associação, pelo valor de € 997,60 (novecentos e
noventa e sete euros e sessenta cêntimos), por mês.
Mais propôs que a quota existente com aquela Associação seja
alterada de € 498,80 (quatrocentos e noventa euros e oitenta cêntimos) para
€ 1.246,99 (mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos).
Considerando os esclarecimentos prestados por aquele Senhor
Vereador, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com as propostas
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apresentadas e autorizar o Senhor Presidente ou o seu Substituto legal a
outorgar o competente contrato de arrendamento.
03. – A.M.R.P.B. – TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS;
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado a conhecer o teor do
ofício n.º 546, da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, de
9 de Abril p.p., que se dá por reproduzido, relativo ao valor das tarifas de
resíduos sólidos urbanos a aplicar por cada Município, até Julho do ano em
curso, aprovado na reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada no dia 4
de Abril p.p., sendo de € 2 para consumidores domésticos e de € 3 para o
comércio.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o valor das tarifas em causa, com efeitos a partir do mês de Junho
p.f..
04. – FESTAS DA VILA – FESTEJOS EM HONRA DO SENHOR DOS
MILAGRES;

Presente uma missiva da Comissão de Festas do Senhor dos Milagres,
de 7 de Março p.p., documento que se dá por reproduzido, solicitando à
semelhança de anos anteriores, autorização para ocupar o espaço do Jardim
Sarah Beirão com a realização dos tradicionais festejos em Honra do Senhor
dos Milagres, nos próximos dias 17, 18 e 19 de Maio, bem como cedência de
autocarro para transportar a Filarmónica de S.João de Areias, no dia 19 de
Maio.
Face à informação n.º 30, de 16 de Abril p.p., prestada pela Dr.ª Ana
Paula Neves, da DAESC, documento que se dá por reproduzido, a Câmara
deliberou por unanimidade, autorizar a realização dos referidos festejos no
jardim em questão, conceder o transporte solicitado para o dia indicado e
atribuir um subsídio no valor de 3.990,38€.
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05. – CASA DO POVO DE TÁBUA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,
CULTURAL E DE FOMENTO SOCIAL;
Presente o ofício , da Casa do Povo de Tábua, de 16 de Janeiro p.p.,
que se dá por reproduzido, solicitando apoios vários para aquela Instituição.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, prestar-se apoio de momento no arranjo dos jardins.
06. – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS;
Presente um pedido do Agrupamento 0972 – Midões do Corpo
Nacional de Escutas, datado de 2 de Abril p.p., documento que se dá por
reproduzido, solicitando a atribuição de um subsídio para custear as despesas
a levar a efeito com o V Passeio Liberdade 2002.
A

Câmara

deliberou,

por

unanimidade,

conceder

ao

referido

Agrupamento um subsídio no valor de € 399,04 (trezentos e noventa e nove
euros e quatro cêntimos).
07. – ORÇAMENTOS E.D.P.;

Presente o ofício n.º 276/02, de 2 de Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S.A., relativo ao “ Orçamento URAGN N.º 035/02 – Ampliação da
rede de BT de Torre com colocação de cinco BIPs, no lugar da Quinta das
Hortas”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara, no valor de € 774,18, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
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Presente o ofício n.º 275/02, de 2 de Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S.A., relativo ao “ Orçamento URAGN N.º 042/02 – Ampliação da
rede de BT de Midões com colocação de dois BIPs, na Rua do Pereiro, junto
à casa do Sr. Prof. Reis “ , documento que se dá por reproduzido, e que
importa na comparticipação da Câmara no valor de € 275,26, acrescido de
IVA, à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 277/02, de 28 de Março de 2002, da EDP
Distribuição Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 036/02 –
Ampliação da rede de BT de Barras com colocação de um BIP, ao cimo da
Povoação”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara, no valor de € 154,83, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 278/02, de 28 de Março de 2002, da EDP
Distribuição Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN N.º 037/02 –
Ampliação da rede de BT de Midões com colocação de dois BIPs, na Rua do
Passadiço”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara, no valor de € 344,08, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
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Presente o ofício n.º 279/02, de 2 de Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S. A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 038/02 – Ampliação da
rede de BT de Coito com colocação de seis BIPs, na Rua da Caricha para o
Coito”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara no valor de € 481,71, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 280/02, de 2 d Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 039/02 – Ampliação da rede
de BT de Vila do Mato com colocação de um BIP, junto à casa do Sr. Ramiro
Pais”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara no valor de € 172,04, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.

Presente o ofício n.º 281/02, de 2 de Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 040/02 – Ampliação da rede
de BT de Santo Amaro com colocação de seis BIPs, junto à casa do Sr.
Alfredo Carvalho, na Rua de trás da Capela”, documento que se dá por
reproduzido, e que importa na comparticipação da Câmara no valor de €
481,71, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
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Presente o ofício n.º 282/02, de 2 de Abril de 2002, da EDP Distribuição
Energia, S.A., relativo ao “Orçamento URAGN n.º 041/02 – Ampliação da rede
de BT de Midões com colocação de quatro BIPs, na Rua por trás da
Midofabril”, documento que se dá por reproduzido, e que importa na
comparticipação da Câmara no valor de € 550,52, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido
orçamento.
08. – GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA;
Presente o ofício n.º 3137, de 8 de Abril p.p. do Governo Civil do
Distrito de Coimbra, que anexa o regulamento e traçado do “V Passeio da
Liberdade 2002 – 25 de Abril”, documentos que se dão por reproduzidos,
solicitando o parecer a que se refere a alínea d) do n.º 2 da Portaria n.º
1100/95, de 7 de Setembro.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte para produção de efeitos imediatos, informar o
Governo Civil que a Câmara Municipal nada tem a obstar na realização
daquele evento desportivo.
09. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
Presente

acordo de actividade ocupacional, que se dá por

reproduzido, celebrado com Maria Teresa Duarte Abreu, tendo o Senhor
Vereador José Alberto Pereira prestado os necessários esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
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Presente o acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Amadeu Alves, tendo o Senhor Vereador José
Alberto Pereira prestado os necessários esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
10. – PASSE ESCOLAR GATUITO;
Presente uma missiva de Augusto Ferreira, que anexa um atestado da
Junta de Freguesia de Mouronho, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe
escolar gratuito para o seu educando Nuno Alexandre Tavares Ferreira.
11. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
Presente novamente o processo de licenciamento de obra n.º
46/02-SAD/40/014, objecto de deliberação na reunião de 27 de Março
p.p., acompanhado das informações do Senhor Arquitecto Consultor, Carlos
dos Santos e da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, do DOUMA, de 16 de Abril
p.p., documentos que se dão por reproduzidos, propondo uma segunda
análise ao referido processo, em virtude de terem surgido dúvidas quanto à
conformidade do projecto de alterações.
Face ao teor daquelas informações e depois de prestados os devidos
esclarecimentos pela Senhora Eng.ª Luisa Camacho, a Câmara deliberou por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada, suspendendo assim a
deliberação tomada na reunião de 27 de Março p.p., uma vez que o DOUMA
pretende efectuar uma visita à obra para averiguação dos factos.
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Presente o processo de licenciamento de obras n.º 39/99/SAD/40/014,
que se dá por reproduzido, relativo à legalização de caravana residencial, sita
à Corga, da freguesia de Tábua, em que é requerente António Augusto
Andrade.
Prestados os devidos esclarecimentos pela Eng.ª Luísa Camacho e
posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
indeferir a referida legalização, atendendo ao parecer desfavorável do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.
12. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
Presente duas listas de processos de obras particulares, de 11 e 26 de
Março p.p., respectivamente, submetidas a despacho, documentos que se
dão por reproduzidos e distribuídas por todos os Senhores Vereadores.
13. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADAS;
Presente a informação n.º 54/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
propondo a prorrogação da empreitada “Rede de ÁGUAS Residuais e
Abastecimento de água a Touriz”, pelo prazo de cinco meses, bem como dos
novos planos de trabalho, de pagamento e cronograma financeiro, conforme
solicitado pela firma adjudicatária “Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª”.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta em apreço.

Antes de se entrar no ponto 14 do Período da Ordem do Dia e sendo
12 horas, o Senhor Presidente da Câmara informou os presentes da
necessidade urgente de se ausentar por motivo de representação da Câmara
Municipal no exterior, solicitando ao Senhor Vereador
José Alberto que o substituísse.
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e Vice Presidente,

14. – TRABALHOS A MAIS;

Presente a informação n.º 63/2002, de 15 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa à proposta de trabalhos a mais apresentado pela firma Sopovico –
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., na obra “Beneficiação
e Rectificação da EM Bogalhas – Meda de Mouros – Mouronho – Lanço
Bogalhas – Meda de Mouros(Lagar)”, no valor de € 5.453,98 (cinco mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida proposta de trabalhos a mais.

Presente a informação n.º 64/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa à proposta de trabalhos a mais apresentado pela firma Sopovico –
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., na obra “Beneficiação
e Rectificação da EM 501 – Tábua – Ázere - Incluindo Variante a Quintela”, no
valor de € 84.920,17 (oitenta e quatro mil novecentos e vinte euros e
dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida proposta de trabalhos a mais.
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15. – AUTOS DE MEDIÇÃO;

Presente a informação n.º 55/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 2 de trabalhos a mais , apresentado pela firma
Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra
“Pavimentação – Caminho das Corgas”, no valor de

€ 1.606,13 ( mil

seiscentos e seis euros e treze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 56/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Sopovico - Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra
“Pavimentação e Grandes Reparações em Póvoa de Midões – Vila do Mato”,
pelo valor de € 2.822,20 (dois mil oitocentos e vinte e dois euros e vinte
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 57/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º9 de trabalhos normais, apresentado pela firma
Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª, da obra “Biblioteca Municipal”,
pelo valor de € 26.773,02 (vinte e seis mil setecentos e setenta e três euros e
dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

13

Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º58/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 10 de trabalhos a mais, apresentado pela
firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª, da obra “ Biblioteca
Municipal”, pelo valor de € 4.222,32 (quatro mil duzentos e vinte e dois euros
e trinta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º59/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto n.º 11 de trabalhos a mais, apresentado pelo firma Cipriano
Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª, da obra “Biblioteca Municipal”, pelo valor
de € 148.043,43 (cento e quarenta e oito mil euros e quarenta e três
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 60/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos normais,

apresentado pela

firma Rosas Construtores, S.A., da obra “ Rectificação de Curvas - EN
Candosa/Tábua/Espariz – Terraplanagens”, pelo valor de € 56.718,29
(cinquenta e seis mil setecentos e dezoito euros e vinte e nove cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

14

Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 61/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 5 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da
obra “Beneficiação e Rectificação da EM 501 – Tábua – Ázere – Incluindo
Variante a Quintela”, pelo valor de € 69.436,43 (sessenta e nove mil
quatrocentos e trinta e seis euros e quarenta e três cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 62/2002, de 9 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos normais, apresentado pela
firma Arsénio Henriques de Almeida & Filhos, Ld.ª , da obra “Pavimentação
Freguesia de Covas – Inclui Passeios e Construção de Muros – Lugares de
Loureiro, Percelada, Vila Chã e S. Geraldo”, pelo valor de € 38.491,56 (trinta e
oito mil quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e seis cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

15

Presente a informação nº. 65/2002, de 15 de Abril p.p.,, do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 2 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Sopovico- Sociedade

Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A.,

da

obra “Beneficiação e Rectificação da EM 528 Ecocentro – S. João da Boavista
– Lameiras – Candosa – Lanço Ecocentro – São João da Boavista “, pelo
valor de € 6.819,56 (seis mil oitocentos e dezanove euros e cinquenta e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado, por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 66/2002, de 15 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 2 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra
“Beneficiação e Rectificação da EM 528 Ecocentro – S. João da Boavista –
Lameiras – Candosa – Lanço Lameiras – Candosa”, pelo valor de € 2.087,74
(dois mil oitenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 67/2002, de 15 de Abril p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela firma
Sopovico – Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., da obra
“Beneficiação e Rectificação em Bogalhas – Meda de Mouros – Mouronho –
Lanço Bogalhas – Meda de Mouros(Lagar), pelo valor de € 2.781,80(dois mil
setecentos e oitenta e um euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
16. – CONCURSOS E CONSULTAS;
-

Fornecimento

contínuo

de

Gás

Propano

para

as

Piscinas

Municipais.
Presente a informação n.º 53/2002, de 25 de Março p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa à aquisição de gás propano para as Piscinas Municipais, propondo
que aquela aquisição seja efectuada à Empresa Shell Portuguesa, Ld.ª,
através da Central de Compras do Estado, por ser a actual fornecedora e ter
o reservatório instalado nas referidas instalações, dispensando-se assim o
lançamento de concurso.
Analisada a situação e atendendo à morosidade processual que implica
a abertura de um concurso, a Câmara deliberou por unanimidade, concordar
com a referida informação, ratificar o acto praticado pelo Exm.º Presidente da
Câmara de adjudicar o fornecimento contínuo de gás propano à Shell
Portuguesa, Ld.ª.
17. – 3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002;

Presente a informação n.º 17/RSF/02, de 15 de Abril p.p., da
Repartição de Serviços Financeiros,

que acompanha a3.ª Alteração ao

Orçamento do corrente ano financeiro e sobre a qual foram dados os
esclarecimentos solicitados.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida alteração ao Orçamento.

17

18. – RATIFICAÇÃO DE FACTURAS;

Presente a informação n.º 15/RSF/02, de 8 de Abril p.p., da Repartição
de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao
assunto em referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar os actos que deram origem às facturas constantes
daquela informação.
19. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Presente o resumo diário de Tesouraria número 71, de 16 de Abril p.p.,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e

também a subscrevo.

18

