ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 25/2004 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2004

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. Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Eduardo António de Carvalho Pereira

Faltou à presente reunião, por motivos de ordem profissional, o Senhor
Vereador Mário de Almeida Loureiro, tendo a Câmara por unanimidade
deliberado justificar a referida falta.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Comitiva búlgara: - O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da
visita informal efectuada ao Município de Tábua por uma comitiva búlgara
constituída pelo ex-Primeiro Ministro e Presidente do Automóvel Clube da
Bulgária, ligada à indústria automóvel, vinda a Portugal em missão oficial e
trazida ao nosso concelho pelo Senhor Fernando Tavares Pereira e à qual
foi oferecido um - Dão de Honra - e algumas lembranças alusivas ao
Concelho de Tábua, deixando o seu testemunho registado no Livro de Honra.
Atendendo ao interesse manifestado pela referida comitiva numa
geminação com a Câmara Municipal de Tábua, o Senhor Presidente da
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Câmara propôs um intercâmbio cultural a realizar com a mesma.
Aprovado por unanimidade.

Plano Director Municipal: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado,
ainda, conhecimento da reunião havida com a Comissão Técnica de
Acompanhamento do Plano Director Municipal, tendo em vista a Revisão do
Plano e sido definido que após a entrega da carta da Reserva Ecológica
Nacional, por parte da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Centro, será apresentada a proposta do Plano para análise e
discussão.
Mais informou ter sido oferecido aos elementos que constituem a
referida Comissão um almoço.
Aprovado por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Pedido de Apoio: - Pelo Senhor Vereador, Serafim Martins, foi presente o
processo respeitante às obras que Dina Teresa Fernandes Oliveira Pereira
está a levar a efeito na sua casa de habitação, sita no Boiço, freguesia e
concelho de Tábua, que se dá por reproduzido, e á qual foi instaurado um
processo de Contra-Ordenação pelo Fiscal de Obras desta Câmara, por falta
do respectivo licenciamento, a seguir a sua tramitação nos Serviços
competentes.
Em virtude da mesma solicitar apoio da Câmara no que respeita à
elaboração do projecto e atendendo aos rendimentos do seu agregado
familiar, devidamente certificados pela Junta de Freguesia de Tábua e antes
de ser tomada qualquer deliberação nesse sentido, foi deliberado por
unanimidade, solicitar parecer aos Serviços Sociais desta Autarquia.
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Reunião do Conselho Municipal de Educação: - Pela Senhora Vereadora,
Dr.ª Sofia Bernardes foi dado conhecimento da reunião do Conselho
Municipal de Educação, havida no dia 3 de Dezembro p.p., na Biblioteca
Municipal, em seu entender bastante proveitosa. Atendendo aos assuntos
abordados, salientou com preocupação as situações com que se debatem os
professores José Carlos, da EBI de Midões e Sidónio Costa, da Escola
Secundária de Tábua, elementos que integram o referido Conselho,
relacionadas com crianças que necessitam de cuidados especiais.

No tocante à EBI de Midões e à diversidade de problemas ali
existentes com crianças descendentes de famílias com condições bastante
precárias, deu a conhecer as inúmeras actividades que a Escola está a
realizar, através de professores de apoio, de forma a manter este género de
alunos ocupados. São de facto métodos louváveis, mas que para terem
continuidade e darem frutos, necessitam de apoio por parte da Câmara,
nomeadamente, com a contratação de uma Psicóloga em regime de avença
para estes dois períodos lectivos.
Face ao exposto e atendendo a que a Câmara não pode alhear-se a
situações desta natureza, foi deliberado por unanimidade, solicitar ao Senhor
Professor José Carlos, da EBI de Midões, que dê conhecimento oficioso à
Câmara, dos apoios que concretamente necessita, bem como comunicar esta
grave situação à Direcção Regional de Educação do Centro, na sequência da
questão colocada pela Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes.

Reposição de carreira: - Pela Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes foi
dado conhecimento de um abaixo assinado de habitantes do Casal da
Senhora, freguesia de Midões, deste concelho, com o intuito da TRANSDEV
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Centro proceder à reposição de uma carreira de transportes públicos entre
Tábua e Oliveira do Hospital.
Face aos argumentos apresentados a empresa referida mostrou-se
sensível à situação, comprometendo-se a dar conhecimento da mesma às
Câmaras Municipais intervenientes e ao Poder Central, pelo que, propõe que
a Câmara dê o seu aval à reposição daquele meio de transporte na
mencionada localidade.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade que se
aguardasse pela informação da TRANSDEV Centro.

2.º Encontro Saúde em Piscinas: - No seguimento do 1.º Encontro Saúde
em Piscinas que decorreu em Santarém em 30 e 31 de Outubro de 2003, a
Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes solicitou autorização à Câmara para
participar no 2.º Encontro a realizar nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2005,
nas instalações da FIL, no Parque das Nações.
Aprovado por unanimidade.

Politica Nacional: - Interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, para
manifestar a sua preocupação relativamente à conjuntura política actualmente
vivida no País e à qual as Autarquias e Portugueses não podem alhear-se. A
situação do País, neste momento, é gravíssima e exige reflexão, face à
dissolução da Assembleia da República e a tensão social que essa situação
gera preocupa-o bastante. Lamenta, no entanto, não ter ouvido nenhum
político dizer que é necessário rever a nossa Constituição, por forma a que o
Presidente da Republica fosse responsabilizado pela formação do Governo e
pela sua demissão como acontece no sistema Presidencialista de França, por
exemplo.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004;
DELIB. N.º 416 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS/ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES/GRANDES OPÇÕES
DO PLANO/ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO DE
2005;
DELIB. N.º 417 – O Senhor Presidente da Câmara com a colaboração do
Departamento Administrativo e Financeiro fez uma exposição detalhada dos
Documentos Previsionais para o ano financeiro de 2005, focando os principais
projectos e objectivos a alcançar ao longo do ano.
Os Senhores Vereadores pronunciaram-se sobre os documentos,
colocados à apreciação, tendo obtido os esclarecimentos sobre as questões
suscitadas.
Colocados à votação os documentos referentes às Grandes Opções do
Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes,
foram os mesmos aprovados por maioria, com cinco votos a favor e uma
abstenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos.
Colocado à votação o documento referente ao Orçamento da receita e
da despesa para o ano de 2005, no montante global de 14.322.519,00 €, foi o
mesmo aprovado por maioria, com cinco votos a favor e uma abstenção do
Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos.
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Mais foi deliberado por maioria, com cinco votos a favor e uma
abstenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas, em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos, remeter os referidos
documentos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
A abstenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas deve-se ao facto
dos documentos apresentados se resumirem ás despesas correntes, à
construção do Pavilhão Multiusos e Centros de Dia, não vendo contemplado
nos mesmos obras que gostaria de ver realizadas, nomeadamente, criação de
zona de lazer da Ribeira de Tábua, PDM, resolução das águas pluviais da
Vila de Tábua, Variante a Tábua, IC6 e habitação social.
03. – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO;
DELIB. Nº. 418 –

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

Presente a informação n.º 13/A.V./J.A/04, de 9 de

Dezembro p.p., do Departamento Administrativo e Financeiro, documento que
se dá por integralmente reproduzido, relativa à contratação de um empréstimo
normal a curto prazo até ao limite de 495.929,10 €.
Apreciado o assunto e feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, concordar com a informação e contratação do
referido empréstimo, bem como proceder à consulta a pelo menos três
Instituições bancárias, conceder poderes ao Senhor Presidente para negociar
e contratar este empréstimo após autorização concedida pela Assembleia
Municipal.
Deliberado ainda por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, nomear uma comissão constituída
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelo Senhor Director do DAF, Dr. José
Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe da DGF, Dr. António
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José dos Santos Gonçalves Vaz, para proceder à abertura e análise das
propostas.
04. – VENDA EM HASTA PÚBLICA DA ESCOLA MASCULINA E CASA DE
HABITAÇÃO ANEXA “DR. HORTA E COSTA“, VILA NOVA DE
OLIVEIRINHA/PROVIDÊNCIA CAUTELAR PROPOSTA PELO MUNICÍPIO
DE TÁBUA/DECLARAÇÃO/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 419 – Presente o ofício n.º 14361, Proc. 21-FR-2, de 25 de
Novembro, da Direcção-Geral do Património, que se dá por reproduzido,
dando conhecimento da venda em hasta pública da Escola Masculina e casa
de habitação anexa “Dr. Horta e Costa”, sita no lugar e freguesia de Vila Nova
de Oliveirinha, deste concelho de Tábua, no próximo dia 17 de Dezembro,
pelas 10 horas, nas instalações do Serviço de Finanças de Tábua, pela base
de licitação de 60.000,00€ (sessenta mil euros).
Face ao teor do referido ofício e atendendo a que o prédio urbano em
questão se encontra na posse do Município de Tábua há mais de 50 de anos,
tendo a Câmara Municipal de Tábua, ao longo dos anos, assegurado a sua
conservação e restauros e porque sempre se destinou a ensino, o Senhor
Presidente da Câmara informou, no uso das suas competências, ter requerido
uma providência cautelar ao Tribunal Administrativo da Relação de Coimbra,
a fim de evitar a venda do referido imóvel, tendo a Câmara deliberado por
unanimidade ratificar o acto praticado..
05. – PROTOCOLO DE ARRANJO HURBANÍSTICO DE ACESSO À
CRECHE/JARDIM DE INFÂNCIA COM A EXECUÇÃO DE UM MURO E
PORTÃO DE VEDAÇÃO;
DELIB. N.º 420 – Por proposta do Senhor Presidente da Câmara foi este
ponto retirado da ordem de trabalhos.
Aprovado por unanimidade.
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06. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (RAN) DO CAMINHO
AGRÍCOLA DE COVAS-PORTO FIDALGO;
DELIB. N.º 421 – Presente a declaração de fundamento de interesse público
do caminho agrícola de Covas - Porto Fidalgo, documento que se dá por
reproduzido, para efeitos de justificação da utilização de solo integrado na
Reserva Agrícola Nacional, nos termos da alínea d) do n.º2 do art.º 9.º do
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.
Atendendo ao conteúdo da declaração apresentada, a Câmara
deliberou por unanimidade considerar de interesse público a obra em questão
e solicitar á Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral
autorização para utilização não agrícola dos solos integrados na RAN,visto
que não existe alternativa técnica económicamente aceitável para o seu
traçado ou localização.
07. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO ( RAN) DO POÇO DE
BOMBAGEM DA PÓVOA DE MIDÕES;
DELIB. N.º 422 – Presente a declaração de fundamento de interesse público
do poço de bombagem da Póvoa de Midões, documento que se dá por
reproduzido, para efeitos de justificação da utilização de solo integrado na
Reserva Agrícola Nacional, nos termos da alínea d) do n.º2 do art.º 9.º do
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.
Atendendo ao conteúdo da declaração apresentada, a Câmara
deliberou por unanimidade considerar de interesse público a obra em questão
e solicitar á Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral
autorização para utilização não agrícola dos solos integrados na RAN, visto
que não existe alternativa técnica económicamente aceitável para a sua
localização noutro local.
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08.
–
GRANDE
ÁREA
METROPOLITANA/LICENCIAMENTO
COMERCIAL/INDICAÇÃO DO SR. ENG.º JOÃO REBELO;
DELIB. Nº 423 – Face ao solicitado no fax emanado do Gabinete do
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, datado de 30 de Novembro
p.p., que se dá por reproduzido, relacionado com a indicação do Senhor Eng.º
João Rebelo como representante da Grande área Metropolitana, na Comissão
Regional de Coimbra, que disciplina o Licenciamento Comercial, o Senhor
Presidente da Câmara informou ter concordado com a nomeação referida.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade ratificar o acto praticado.
09. – CESAB/PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2005 ;
DELIB. N.º 424 – Presente o Ofício n.º 8C/SA de 25 de Novembro p.p., do
CESAB, Centro de Serviços do Ambiente, que acompanha o Plano de
Actividades e Orçamento para 2005 daquela entidade, documentos que se
dão por reproduzidos.
Apreciados os documentos, a Câmara tomou conhecimento, e
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
produção de efeitos imediatos, remeter os mesmos à Assembleia Municipal
para conhecimento e apreciação.
10. –

COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO/PLANO DE

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2005;
DELIB. N.º 425 – Presente o Ofício n.º 11784 de 22 de Novembro p.p., da
Região de Turismo do Centro, que acompanha o Plano de Actividades e
Orçamento para 2005 daquela entidade, documentos que se dão por
reproduzidos.
Apreciados os documentos, a Câmara tomou conhecimento, e
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a
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produção de efeitos imediatos, remeter os mesmos à Assembleia Municipal
para conhecimento e apreciação.
11. – MUNICÍPIA, S.A.;
DELIB. N.º 426 - Presente a informação n.º 57/2004 de 13 de Dezembro p.p.
do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por
reproduzida, propondo a anulação das deliberações da Câmara Municipal de
Tábua de 10 de Setembro de 2002 e da Assembleia Municipal de Tábua de
13 de Setembro de 2002 de adesão à empresa Municípia, S. A., em virtude
da Câmara Municipal já ter celebrado um contrato com a empresa IT-GEO,
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO GEOREFERENCIADA, S. A. para criação,
manutenção actualização, exploração e desenvolvimento de uma base
cartográfica em formato digital.
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 proposta, bem como submeter a presente
deliberação à apreciação da Assembleia Municipal.

12. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 427 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Lídia Matos da Silva Castanheira.
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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Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Susana Alexandra Costa Cruz.
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.

Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá por
reproduzido, celebrado com Sónia Sofia Bernardo Nunes Varela.
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.

13. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 428 – Presente o processo de autorização de obras n.º 77/2004 –
SAD/40/014, que se dá por reproduzido, em que é requerente a firma
Eurobolos – Comércio e Fabrico de Doces, Lda.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª
Luisa Camacho, 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 o pedido de
autorização para construção de uma unidade industrial de fabrico
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de

ultracongelados, localizada no lote n.º 6 do Parque Industrial de Tábua – 2.ª
Fase, freguesia e concelho de Tábua, com os condicionalismos constantes da
informação técnica n.º 168/04.

Presente o processo de informação prévia n.º 76/04-SAD/30/014, que
se dá por reproduzido, referente à construção de um edifício em que é
requerente a firma Sopé da Serra – Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª e
Fernandes & Figueiredo – Construção, Compra e Venda de Imóveis, Ld.ª, sito
no lugar e freguesia de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, concordar com o parecer do Senhor Arq.º Carlos Santos, com
a concordância do Senhor Director do DOUMA, conhecimento do mesmo à
entidade requerente.
14. – PROJECTOS DE OBRAS DE AUTARQUIAS;
DELIB. N.º 429 – Presente o projecto de arquitectura de Adaptação e
Ampliação de Edifício Escolar em Jardim de Infância em Loureiro, com visto
de 13 de Dezembro p.p. do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues.
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 projecto de arquitectura e a respectiva
candidatura à medida 3.1 – Educação – FEDER.
Presente o projecto de arquitectura de Construção de Jardim-deinfância em Candosa, com visto de 13 de Dezembro p.p. do Senhor Director
do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
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imediatos, aprovar o referido projecto de arquitectura e a respectiva
candidatura à medida 3.1 – Educação – FEDER.

Presente o projecto de arquitectura de Adaptação e Ampliação de
Edifício Escolar em Jardim de Infância em Vila do Mato, com visto de 13 de
Dezembro p.p. do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues.
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 projecto de arquitectura e a respectiva
candidatura à medida 3.1 – Educação – FEDER.
Presente o processo de obras n.º 216/2004 – SAD/40/005, referente à
Construção de um Refeitório Escolar em Covelo, que se dá por reproduzido,
em que é promotora a Junta de Freguesia do Covelo.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao parecer
favorável do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi
deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, aprovar os referidos projectos de arquitectura
e de especialidades.

15. – REVISÃO DE PREÇOS;
DELIB. N.º 430 - Presente a revisão de preços provisória n.º 1, da obra “E.N.
230-6 – Beneficiação entre V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de
85.348,46 € (oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito euros e quarenta
e seis cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
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imediatos, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.

16 – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 431 - Presente a informação n.º 52/2004 de 6 de Dezembro de
2004 do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por
reproduzida, relativa ao auto de medição n.º 9 de trabalhos normais da firma
Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda. da obra “Rede de Abastecimento de
Agua e Drenagem de Aguas Residuais de Touriz – ETAR”, no valor de
27.917,72 € (vinte e sete mil, novecentos e dezassete euros e setenta e dois
cêntimos), acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor.
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.
Presente a informação n.º 53/2004 de 6 de Dezembro de 2004 do
Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por
reproduzida, relativa ao auto de medição n.º 1 de trabalhos adicionais da firma
Pavicoimbra – Construções, Lda. da obra “Pav. Freg. Azere – Inclui passeios
e construção de muros – Lugares de vila Seca, Lageosa e Espadanal”, no
valor de 2.992,39 € (dois mil, novecentos e noventa e dois euros e trinta e
nove cêntimos), acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor.
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.
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Presente o auto de medição n.º 5 de trabalhos contratuais da firma
Manuel Rodrigues Gouveia, S. A. da obra “E.N. 230-6 – Beneficiação entre
V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de 228.350,00 € (duzentos e vinte e
oito mil, trezentos e cinquenta euros), acrescidos de I.V.A. à taxa legal em
vigor.
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.

Presente o auto de medição n.º 6 de trabalhos contratuais da firma
Manuel Rodrigues Gouveia, S. A. da obra “E.N. 230-6 – Beneficiação entre
V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de 68.604,25 € (sessenta e oito mil,
seiscentos e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), acrescidos de I.V.A. à
taxa legal em vigor.
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.

17. – TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 432 - Presente a informação n.º 56/2004 de 13 de Dezembro p.p.
do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro Rodrigues, que se dá por
reproduzida, propondo, nos termos de n.ºs 2 e 3 do artigo 45.º do Decreto_Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, que seja dispensado o estudo a realizar por
entidade externa e independente, relativo à execução de trabalhos a mais na
empreitada “E.N. 230-6 – Beneficiação entre V.N. de Oliveirinha e Candosa”,
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adjudicada em reunião de Câmara de 17 de Janeiro de 2003 à firma “Manuel
Rodrigues Gouveia, S. A.”, que irão exceder 15% do valor do contrato inicial.
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 proposta.
Presente a informação n.º 24/2004 de 9 de Dezembro p.p. da Senhora
Eng.ª Luísa Camacho, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à Empreitada
“Construção da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Várzea de
Candosa”, propondo, nos termos do n.º 7 do artigo n.º 26 do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março, formalizar a execução de trabalhos adicionais com a
firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda, no valor de 22.712,16 €
(vinte e dois mil, setecentos e doze euros e dezasseis cêntimos), acrescido de
I.V.A. à taxa legal em vigor.
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 proposta de realização de trabalhos a mais.

18. - 19.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 17.ª ALTERAÇÃO ÁS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2004/RATIFICAÇÃO;
DELIB. Nº. 433 – Presente a 19.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano
de 2004, anexa à

informação n.º 62/RSF/04, de 22 de Novembro p.p.,

resultante de solicitações da SCA e SPAPSG, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
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do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.

Presente a 19.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 62/RSF/04, de 22 de Novembro p.p., resultante de solicitações
da SCA e SPAPS, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p.
19. - 20.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 18.ª ALTERAÇÃO ÁS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2004/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 434 - Presente a 20.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano
de 2004, anexa

à

informação n.º 64/RSF/04, de 26 de Novembro p.p.,

resultante de solicitação verbal do Exm.º Presidente da Câmara e da SCA,
documento que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.

Presente a 18.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á informação
n.º 64/RSF/04, de 26 de Novembro p.p., resultante de solicitação verbal do
Exm.º Presidente da Câmara e da SCA, documento que se dá por
reproduzido.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p.

20. - 21.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 19.ª ALTERAÇÃO ÁS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2004/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 435 - Presente a 21.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano
de 2004, anexa

à

informação n.º 69/RSF/04, de 10 de Dezembro p.p.,

resultante de solicitações da SCA e DOUMA, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.

Presente a 19.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa á
informação n.º 69/RSF/04, de 10 de Dezembro p.p., resultante de solicitações
da SCA e DOUMA, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração às Grandes Opções do Plano
efectuada ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada
em reunião de Câmara de 13 de Agosto p.p.
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21. - PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 436 - Presente a informação n.º 19/SETL/04 de 10 de Dezembro
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.
22. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 437 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 238, de 14 de
Dezembro p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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