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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 7/97 DE 11 DE ABRIL DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto

AGENDA DOS TRABALHOS
A presente reunião decorreu nos dias 11 e 15 de Abril de 1997.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua - Parque de
Manobras
Presente o ofício da A.H. Bombeiros Voluntários de Tábua, relativo ao assunto
em epígrafe, documento que se dá por reproduzido.
O Senhor Presidente informou ser essencial a existência de um parque de
manobras de acordo com a nova regulamentação para a realização de provas de
condução, sendo o mesmo financiado pelo Estado e um por distrito.
Por solicitação do Senhor Presidente e com o acordo de todos os Senhores
Vereadores, o Senhor Carvalho Nunes, na qualidade de Presidente da Associação
supra citada, prestou esclarecimentos sobre a matéria.
A Câmara deliberou por unanimidade ceder terreno para a construção do
Parque de Manobras oficiando do mesmo a Secretaria de Estado da Administração
Interna e a Direcção Geral de Viação.
- Loteamento sito ao Vale do Mogo - Nogueira
Presente uma carta n.º 37016 de 25 de março p.p. do Senhor Dr. José Manuel
Amaral, que se dá por reproduzida, em representação dos seus clientes João Pedro
Marques Dinis e esposa, relativa à abertura de uma estrada que veio ocupar parte do
lote cuja aquisição foi comparticipada pela Câmara Municipal no início dos anos 80.
A Câmara, após apreciado o assunto, deliberou por unanimidade submeter o
assunto ao Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Alfredo Areias, com informação de que
a posição da Câmara vai no sentido de ser cumprido o compromisso assumido pela
Câmara na altura.
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- Rallye Verde Pinho / Maratona de Portugal
Presente um ofício de 14 de Março p.p. do Núcleo de Desportos Motorizados
de Leiria, Entidade organizadora do rallye em referência, documento que se dá por
reproduzido, informando que a chegada dos concorrentes a Tábua está agendada
para a madrugada do dia 1 de Maio, termo da 1ª etapa e início da 2ª etapa pelas
10:00 do mesmo dia. Tratando-se de uma prova internacional solicitam a oferta de
uma lembrança regional a todos os participantes bem como a atribuição de um
subsídio no valor de cento e cinquenta mil escudos para apoio nas despesas a
realizar.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Grande Prémio Sport Notícias / SIC / TSF
Presente um fax de 6 de Dezembro p.p. da Empresa do Jornal de Notícias S.A.
com indicação da calendarização do final da etapa do dia 20 de Junho em Tábua e
início da etapa seguinte no dia 21, bem como a indicação da composição da caravana
de trezentos e cinquenta pessoas, cem ciclistas, e a informação de transmissões
televisivas, bem como noutros órgãos da comunicação social, com a ocupação do
Hotel de Turismo de Tábua durante duas noites e restauração.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de um milhão de
escudos àquela Entidade como apoio à passagem da prova de ciclismo em Tábua.
OTL - Piscinas Municipais
Presente uma informação de 17 de Janeiro p.p. da Dr.ª Ana Paula Neves da
DAESC bem como outra documentação complementar anexa, documentos que se
dão por reproduzidos, propondo o pagamento pelo prolongamento do trabalho
desenvolvido nas Piscinas Municipais no ano de 1996 de Hugo David Pedrosa Nunes,
Marco Paulo Pedrosa Nunes e Leonel Duarte Dias, no âmbito do OTL.
A Câmara deliberou por unanimidade que o assunto fosse analisado pelo DAF
no sentido de verificar da possibilidade de efectuar aqueles pagamentos.
- Tribunal de Contas / Estádio Municipal
O Senhor Presidente informou de que pelo ofício n.º 6722 de 10 de Abril p.p. o
Tribunal de Contas deu conhecimento da admissão do pedido de reapreciação do
processo da obra do Estádio Municipal, cujo visto havia sido recusado.
A Câmara tomou conhecimento.
- Tribunal de Contas - Verificação das Contas de Gerência 1986/1989
O Senhor Presidente informou de que pelo ofício n.º 4911 de 24 de Março p.p.
o Tribunal de Contas deu conhecimento de que iria proceder à verificação nesta
Câmara Municipal e no período de 28 de Abril a 16 de Maio p.f. , das Contas de
Gerência identificadas na epígrafe.
A Câmara tomou conhecimento.
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- Miradouro do Rio Cavalos em Sevilha
Presente uma informação de 09 de Abril p.p. do Encarregado Alfredo Andrade,
documento que se dá por integralmente reproduzido, informando sobre um incidente
ocorrido com os funcionários da Câmara Manuel Melo Rodrigues e João Manuel Brito
Conceição, interceptados e ameaçados pelo Senhor Eduardo Alípio Costa residente
em Torre - Tábua.
Face ao teor daquela informação e à gravidade dos factos ali relatados, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, enviar ao Exmº. Delegado do Ministério Público cópia
da informação agora analisada.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Apreciação e aprovação das actas das reuniões nºs
respectivamente, 97/03/14 e 97/13/24

5/97 e 6/97 de,

Depois de analisadas e efectuadas as alterações julgadas necessárias foram
as actas em referência aprovadas por unanimidade, à excepção do parágrafo 3º da
página 6 da acta n.º 6, que foi aprovada por maioria com os votos contra dos
Senhores Vereadores Eduardo Pereira, Serafim Alexandre e Dr. Rui Graça.
2. Informação do Senhor Presidente
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, admitir o ponto seguinte na agenda dos trabalhos
e no período da ordem do dia.
- Análise do Processo n.º 12/96, desanexação de um terreno
Quintal - Tábua;

localizado em

Presente o processo referido na epígrafe em que é requerente a Firma COCA Construções de Candosa, Lda., que se dá por integralmente reproduzido.
Presente igualmente o ofício n.º 123/97 de 8 de abril do GAT de Arganil que
junta um parecer e planta esquemática relativa ao assunto em apreciação,
documentos que se dão por integralmente reproduzidos e que fazem parte do
processo em análise.
Por solicitação do Senhor Presidente o Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano
solicitou ao Senhor Director do GAT de Arganil esclarecimentos sobre o assunto,
tendo o mesmo presencialmente explicado ao executivo camarário o teor do parecer
elaborado pelo Gabinete, relativamente ao qual o Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA manifestou presencialmente a sua concordância.
Ouvidos todos os esclarecimentos pertinentes à decisão deste assunto a
Câmara deliberou por unanimidade concordar e aprovar o parecer do Gabinete de
Apoio Técnico de Arganil, autorizando o estabelecimento do arruamento “A”
identificado na planta, propriedade do Município, submetendo no entanto o assunto e
a produção dos efeitos desta deliberação a parecer prévio do Consultor Jurídico da
Câmara Dr. Alfredo Areias, conforme é sugerido pelo GAT de Arganil, naquele
parecer.

- Aprovação da Conta de Gerência e Relatório de Actividades do ano de 1996;
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Presente o Relatório de Actividades da Câmara Municipal de Tábua relativo ao
ano económico de 1996, que se dá por integralmente reproduzido. Sobre o mesmo o
Senhor Presidente fez uma exposição salientando todos os pontos focados no mesmo
relatório, dando igualmente os esclarecimentos que na especialidade foram
solicitados.
Foi manifestado um voto de saudação e solidariedade a todos os funcionários
que contribuíram para a elaboração do relatório de actividades agora apreciado.
Aprovado por maioria, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, com as abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Rui Graça e José
Alberto Pereira.
Presente a Conta de Gerência relativa ao ano de 1996, cujos documentos se
dão por integralmente reproduzidos. Apreciada na especialidade foi a mesma objecto
de esclarecimento relativamente a todos os documentos e modelos que a compõem.
Relativamente ao Saldo da Gerência anterior verifica-se que da conta de
execução orçamental transitou um valor de 7 325 411$60 (sete milhões trezentos e
vinte e cinco mil quatrocentos e onze escudos e sessenta centavos) e da conta de
operações de tesouraria transitou um valor de 2 888 453$10 (dois milhões oitocentos
e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e três escudos e dez centavos).
No que toca às receitas
orçamentais foi arrecadado o valor de
1 070 289 660$50 (um bilião setenta milhões duzentos e oitenta e nove mil
seiscentos e sessenta escudos e cinquenta centavos). Como operações de tesouraria
registou-se o valor de 51 885 333$50 (cinquenta e um milhões oitocentos e oitenta e
cinco mil trezentos e trinta e três escudos e cinquenta centavos).
Como despesas orçamentais registou-se o valor de 1 074 842 800$50 (um bilião
setenta e quatro milhões oitocentos e quarenta e dois mil oitocentos escudos e
cinquenta centavos). Respeitante a saídas por operações de tesouraria registou-se o
valor de 51 887 357$50 (cinquenta e um milhões oitocentos e oitenta e sete mil
trezentos e cinquenta e sete escudos e cinquenta centavos).
Os saldos em dinheiro para a gerência seguinte são , no que toca à conta de
execução orçamental o valor de 2 772 271$60 (dois milhões setecentos e setenta e
dois mil duzentos e setenta e um escudos e sessenta centavos) e no que respeita à
conta de operações de tesouraria o valor de 2 886 429$10 (dois milhões oitocentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e nove escudos e dez centavos).
Para a
gerência seguinte
transitou em
documentos
o valor de
1 186 999$00 (um milhão cento e oitenta e seis mil novecentos e noventa e nove
escudos).
Foi manifestado um voto de louvor aos funcionários responsáveis pela
elaboração do documento por toda a dedicação e empenho posto na elaboração da
Conta de Gerência.
Posta a mesma à votação foi aprovada por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

Pelo Senhor Presidente foi feita uma exposição final agradecendo a colaboração
de todos os Senhores Vereadores enaltecendo o trabalho de toda a equipa que
preparou e elaborou o Relatório de Actividades e a Conta de Gerência relativas ao
ano de 1996.
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- Praça General Humberto Delgado - Remodelação;
Presente a memória descritiva e justificativa e as plantas de remodelação e
sinalização da Praça General Humberto Delgado, documentos que se dão por
integralmente reproduzidos.
Após a sua apreciação foram os mesmos aprovados por maioria com as
abstenções dos Senhores Vereadores Eduardo Pereira e Dr. Rui Graça, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, bem como submeter
esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.
- Delegação Regional de Saúde do Centro - Acção de Formação sobre
Cianobactérias;
Presente o ofício n.º 228 de 24 de Março p.p. do Delegado Regional de Saúde
do Centro, que se dá por reproduzido, confirmando que no âmbito da Acção de
Formação sobre cianobactérias decorrerá no dia 15 de Abril em Tábua uma vertente
prática daquela Acção, contando com a presença de cerca de trinta Técnicos de
Saúde de todo o país ligados a esta problemática.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, oferecer um almoço a
todos os participantes.
- Eptoliva;
O Senhor Presidente informou do compromisso da Câmara dos cursos já
aprovados em reunião de câmara e a funcionar na EPTOLIVA até 30% do seu custo
total. Informou igualmente existirem contactos com a Escola Profissional de S.ta
Comba Dão para a realização de dois cursos, submetendo esta matéria a aprovação
da Câmara Municipal.
Aprovado por unanimidade.
- Exposição Nacional de Municípios;
Presente os ofícios circulares nºs 12/97 e 33/97 de, respectivamente, 21 de
Janeiro p.p. e 14 de Fevereiro p.p., que se dão por reproduzidos, referente ao assunto
em epígrafe, da A.N.M.P..
Sobre a matéria o Senhor Presidente informou que a exposição irá decorrer de
20 a 25 de Maio p.f. na EXPONOR em Matosinhos, tendo a Associação de
Municípios do Planalto Beirão um Stand com grande capacidade onde se farão
representar todos os seus membros com uma mostra da realidade de cada concelho,
conforme consta do ofício n.º 146 de 4 de Abril p.p. da A.M.P.B., documento que se
dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade aderir a esta iniciativa e proceder à sua
inscrição.

- Associação de Municípios do Planalto Beirão;
Presente o Plano de Actividades da A.M.P.B. para o ano económico de 1997,
documento que se dá por reproduzido.
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A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente informou que no âmbito da recolha selectiva dos resíduos
sólidos urbanos a A.M.P.B. vai proceder a uma campanha de sensibilização junto das
populações.
A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente deu conhecimento de uma minuta de contrato de
concessão de serviço público no âmbito do abastecimento e distribuição de água aos
Concelhos aderentes.
A Câmara tomou conhecimento.
- Serra do Açor - Associação de Desenvolvimento Regional.
Sobre as actividades da ADESA e por solicitação do Senhor Presidente o
Senhor Vereador Serafim Martins prestou esclarecimentos, designadamente, sobre a
aquisição de um atrelado (banheira) para ser utilizado pelas Câmaras associadas, e
os veículos que no âmbito da ADESA foram fornecidos à Câmara Municipal de
Tábua.
O Senhor Presidente apresentou o ofício n.º 44 de 4 de Abril p.p. da ADESA
que acompanha a versão actualizada dos Estatutos daquela Associação, documentos
que se dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento.
Apresentou o fax n.º 1 de 26 de Fevereiro p.p. da ADESA que acompanha uma
cópia da versão final do protocolo a estabelecer entre a ADESA e o Serviço Nacional
de Bombeiros, documentos que se dão por reproduzidos.
Após a sua apreciação foi o mesmo aprovado por unanimidade,
em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 68 de 9 de Abril p.p., documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 70 de 14 de Abril do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 14/97 de 8 de Abril p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto em referência.
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Aprovado por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Rui
Graça e José Alberto por não ter sido presente o cadastro das viaturas, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
Presente uma informação da Repartição de Serviços Financeiros, documento
que se dá por reproduzido, relativa a importâncias pagas com instalações telefónicas
e telemóveis.
Face ao valor de 42 799$00 a que corresponde o período de contagem de 11/2
a 10/3 do corrente relativo ao telefone n.º 42098 instalado nas Piscinas Municipais a
Câmara deliberou por unanimidade solicitar ao DAF que averigue da justificação
daquele consumo.
3. Diverso expediente
- Processo de Licenciamento Sanitário
Presente o processo de Licenciamento Sanitário n.º 18/95, em que é
requerente Isaura Maria Pereira Fonseca.
A Câmara deliberou por unanimidade remeter o processo à Ex.ma Autoridade
de Saúde para efeitos da realização de vistoria.
- Prova de Ciclismo - 4º. Grande Prémio do Sport Noticias/SIC/TSF
Presente o ofício nº.1047, de 09 de Abril p.p. do Governo Civil do Distrito de
Bragança, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara após a análise ao traçado da prova, deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, informar o
Governo Civil de que nada há a obstar à passagem da referida prova por Tábua.
- XII Rallye Beira Serra / Automóveis Antigos
Presente o ofício nº.2052, de 03 de Abril p.p. do Governo Civil do Distrito de
Coimbra, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara após a análise ao traçado da prova, deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, informar o
Governo Civil de que nada há a obstar à passagem da referida prova por Tábua.

- Protocolos / Indústrias
Presentes os protocolos a celebrar com as indústrias instaladas no Parque
Industrial e Comercial, respectivamente, Tiletrónica, Indústria de Automatismos
Electrónicos para Portas, Ldª., Galcopor, Ldª., Tabufer, Ldª., Padaria Abrantes, Lda. e
ainda o protocolo a celebrar com a Firma Acorfato, Indústria de Confecções, Lda. ,
situada em Vila Nova de Oliveirinha.
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Após a apreciação destes protocolos foram os mesmos aprovados por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, bem como autorizar o Senhor Presidente a assinar os mesmos em
representação da Câmara Municipal e submeter esta deliberação à aprovação da
Assembleia Municipal.
Mais foi deliberado, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, e por unanimidade autorizar o Senhor Presidente da Câmara a
outorgar as escrituras públicas de venda do terreno constante do protocolo à Firma
Acorfato, Indústria de Confecções, Lda. e à Firma Padaria Abrantes, Lda..
4. Concursos e Consultas
4.1. Autorizações de abertura
4.2. Adjudicações / Anulações
- Consulta n.º 9/97 - Fornecimento de compressor e Martelos Perfurador e
Demolidor - “Aquisição de Maquinaria e Equipamento”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face à informação do Chefe de divisão do DOUMA 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
identificado à Firma Ferreira Morais & Morais, Lda. Pelo montante de 2 372 000$00
(dois milhões trezentos e setenta e dois mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
- Concurso Limitado sem Apresentação de Candidaturas n.º 2/97 - Fornecimento
Contínuo de Massas Asfálticas a Frio
Presente o processo do concurso referenciado em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer da comissão de análise a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação do fornecimento identificado à Firma Isidoro Correia da Silva, Lda. pelo
montante de 13 500 000$00 (treze milhões e quinhentos mil escudos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. Igualmente por unanimidade e em minuta a Câmara
deliberou autorizar o Senhor Presidente a outorgar a escritura pública em
representação da Câmara Municipal.

- Concurso Público n.º 3/97 - Fornecimento Contínuo de Cimento
Presente o processo do concurso referenciado em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Atendendo a que o concurso ficou deserto, a Câmara deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
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imediatos, proceder à anulação do concurso referido na epígrafe e autorizar a
realização de um ajuste directo com caracter de urgência para fazer face às
necessidades imediatas e simultaneamente proceder ao lançamento de consulta ao
mercado para fornecimento contínuo de 5 000 sacos de cimento.
- Concurso Público n.º 2/97 - Fornecimento Contínuo de Gasóleo
Presente o processo do concurso referenciado em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer da comissão de análise a Câmara deliberou por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, proceder à
adjudicação do fornecimento identificado à SHELL Portuguesa S.A. pelo montante de
8 960 000$00 (oito milhões novecentos e sessenta mil escudos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
- Informação n.º 24/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Beneficiação do
Reservatório R6 e Construção da Câmara de Manobras”
Presente a informação n.º 24/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa a proposta de trabalhos imprevistos e a mais e trabalhos a
menos da obra em epígrafe, cuja Empresa adjudicatária é a Firma Cipriano Pereira
de Carvalho & Filhos, Lda., e que importam, respectivamente , no montante de
1 911 955$00 (um milhão novecentos e onze mil novecentos e cinquenta e cinco
escudos) e 1 100 081$00 (um milhão cem mil e oitenta e um escudos), originando
trabalhos a contratar no valor de 811 874$00 (oitocentos e onze mil oitocentos e
setenta e quatro escudos).
Aprovado por unanimidade.

- Informação n.º 26/97 do Chefe de Divisão do DOUMA - “Reparação da Escola
Primária de Tábua”
Presente a informação n.º 26/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa a uma proposta de realização de trabalhos a mais na obra
em epígrafe apresentados pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. e que importam em
3 114 400$00 (três milhões cento e quatorze mil e quatrocentos escudos). A
realização dos referidos trabalhos implica a existência de trabalhos a menos no valor
de 948 750$00 (novecentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta escudos),
pelo que a proposta implica na realização de trabalhos a contratar no valor de 2
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165 650$00 (dois milhões cento e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta
escudos).
Deliberado por unanimidade concordar com a realização dos trabalhos
descriminados aos preços propostos.
- Informação n.º 28/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Beneficiação do
Reservatório R6 e Construção da Câmara de Manobras”
Presente a informação n.º 28/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida relativa à proposta de realização de impermeabilização da célula do
lado direito do Reservatório R6 a realizar pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho &
Filhos, Lda., e que importa no montante de 297 000$00 (duzentos e noventa e sete
mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade.
- Informação n.º 29/97 do Chefe de divisão do DOUMA - Fonte Automática
(Largo do Palácio da Justiça)
Presente a informação n.º 29/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
acompanha o projecto de construção civil da obra em epígrafe, adjudicada à firma
Ghesa, S.A., documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o referido projecto bem como a
realização da parte de construção civil por administração directa com recurso ao
pessoal e máquinas da Câmara Municipal.
2. Autos de Medição
- Informação n.º 25/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Construção do
Reservatório R10 - Abastecimento de Água à Freguesia de Ázere”
Presente a informação n.º 25/97 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, realizados pela Firma Fonseca & Fonseca, Lda. e que importa no valor
de 4 364 819$00 (quatro milhões trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e
dezanove escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade.

- Informação n.º 27/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Pavimentações,
Terraplanagens e rectificações nas Diversas Freguesias do Concelho Freguesia de Tábua”
Presente a informação n.º 27/97 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, realizados pela Firma Arsénio Henriques de Almeida & Filhos, Lda. e que
importa no valor de 16 259 250$00 (dezasseis milhões duzentos e cinquenta e nove
mil duzentos e cinquenta escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade.
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3. Lista anexa de processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por maioria com duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Rui
Graça e Eduardo Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para produção
efeitos imediatos.
- Declaração de voto do Senhor Vereador Dr. Rui Graça: “Abstenho-me por não me
Ter sido possível averiguar cada processo de per si e não terem sido disponibilizados
os processos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a

