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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 10/97 DE 28 DE MAIO 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

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
- Professor Luís - Midões
Lamentou o sucedido com uma propriedade sua, devido ao alargamento do
caminho da Ribeira, tendo inclusivamente desaparecido os marcos que a limitavam.
O Senhor Presidente da Câmara solicitou ao Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, que verificasse o ocorrido e apresentasse sobre o
mesmo um relatório.

AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Falecimento da Senhora Dona Isabel Soares Albergaria
O Senhor Presidente apresentou em seu nome e da Câmara Municipal as
maiores condolências pelo falecimento da Senhora Dona Isabel Soares Albergaria ,
esposa do Senhor Vereador Serafim Alexandre, tendo sido secundado por todos os
Senhores Vereadores individualmente e com carácter pessoal.
Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara propôs um minuto de silêncio
de profundo pesar.

Festa do Corpo de Deus
O Senhor Presidente informou que amanhã se realizará a missa do Corpo de
Deus, pelas 16 horas, seguida de procissão com a presença de várias Irmandades.
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De acordo com a informação transmitida pelo funcionário Senhor José Manuel
Silva, propôs a atribuição de um subsídio no valor de Quinhentos escudos por cada
membro das Irmandades presentes na procissão e que se prevê, sujeito a
confirmação, que sejam os seguintes: Irmandade de Ázere – 30 membros; Irmandade
do Espadanal – 30 membros; Irmandade de Tábua – 23 membros; Irmandade de Vila
do Mato – 36 membros; Irmandade de Vila Nova de Oliveirinha – 23 membros.
Aprovado por unanimidade.

- Dia Mundial da Criança
Presente uma informação de 23 de Maio p.p. da Drª. Ana Paula Neves da
DAESC, documento que se dá por reproduzido, relativa à participação da Orquestra
Juvenil de São João de Areias, no evento referido na epígrafe, e propondo a
atribuição de um subsídio de Esc:25.000$00 (vente e cinco mil escudos) a atribuir
àquela Orquestra ou à Entidade que a suporta, como apoio.
Aprovado por unanimidade.

Presente o ofício nº.22/97, de 09 de Maio p.p. da Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Primária de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, solicitando apoio financeiro para fornecimento de um lanche às crianças
da Escola Primária de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de Esc.50.000$00
(cinquenta mil escudos) àquela Associação.

- Exposição Nacional de Municípios
Por proposta do Senhor Presidente e da acordo com uma informação da
ANMP, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio à Escola Secundária
de Tábua, no valor de Esc:75.000$00 (setenta e cinco mil escudos), para apoio à
deslocação de alunos daquela Escola à Exposição Nacional de Municípios a decorrer
na Exponor.
- Campeonato Nacional de Kart / Pop Cross
O Senhor Presidente informou que no próximo dia 01 de Junho se irá realizar
na pista da Pedra da Sé o campeonato referido na epígrafe, e propôs a atribuição de
um subsídio de Esc:100.000$00 (cem mil escudos) ao Clube Motorizado de Tábua,
bem como a oferta de três troféus.
Aprovado por unanimidade.

- Processos de Licenciamento de Obras Particulares (COCA);
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Presentes quatro ofícios de 16 de Maio p.p., do Consultor Jurídico da Câmara,
Dr. Alfredo Areias, que se dão por reproduzidos, referentes aos pedidos de parecer
solicitados através dos ofícios 1175/503 ST, de 02 de Maio p.p., 1209/516 ST, de 06
de Maio p.p., 1251/544 ST, de 12 de Maio p.p. e 1318/571 ST, de 15 de Maio p.p.,
relativos, respectivamente, ao pedido de destaque de parcela de terreno (Pº.12/96)
em Quintal de Tábua, Licenciamento de Obras Particulares (Pº.84/97), construção de
telheiro em Tábua, Licenciamento de Obras Particulares (Pº.142/95), construção de
edifício comercial/habitacional em Quintal de Tábua e Licenciamento de Obras
Particulares (Pº.84/97), construção de telheiro em Tábua, em que é requerente a
Firma COCA, Construções de Candosa, Ldª. . Face às circunstâncias invocadas nos
referidos ofícios, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de remessa dos
processos para estudo, parecer jurídico e instrução de respostas ao Sr. Dr. Paulo
Veiga e Moura, em Coimbra conforme decisão anterior da Câmara e face à
informação do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Alfredo Areias, de entregar estes
processos a um Consultor Jurídico estranho ao meio.
- IGAT;
Presente de novo o ofício nº.1981 de 24 de Abril p.p., da Inspecção-Geral de
administração do Território, que se dá por reproduzido, relativo a uma exposição do
senhor José Helder Rodrigues Ferreira, bem como o ofício nº.287, de 06 de Maio p.p.,
- P.A. 25-97 do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, solicitando informação
àcerca de uma exposição ali apresentada pelo Senhor José Helder Rodrigues
Ferreira, documento que se dá por reproduzido.
Face à informação sobre os mesmos prestadas pelo Consultor Jurídico desta
Câmara, Dr. Alfredo Areias, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de
remessa dos processos para estudo, parecer jurídico e instrução de respostas ao Sr.
Dr. Paulo Veiga e Moura, em Coimbra, pelos mesmos motivos.
- Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra;
Presente o ofício nº. 635, de 09 de Maio p.p., do Tribunal Administrativo do
Círculo de Coimbra, documento que se dá por reproduzido, citando esta Câmara
Municipal, na pessoa do Sr. Presidente para contestar no processo de recurso
contencioso de anulação nº.210/97 em que são recorrentes Augusto da Silva Almeida
e mulher.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de remessa do processo
ao Sr. Dr. Paulo Veiga e Moura para preparação da contestação.

- Alameda de Lisboa
O Senhor Presidente apresentou uma declaração assinada pelo Senhor
António César Costa em sua representação e dos seus irmãos aceitando o valor de
Esc:300.000$00 (trezentos mil escudos), pela venda/cedência de um terreno com 295
m2 inscrito na matriz sob o nº.4450 da Freguesia de Tábua, destinado à passagem da
Alameda de Lisboa, conforme negociação havida àcerca de dois anos.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pagamento daquele valor.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores
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Intervenção do Senhor Vereador Senhor Serafim Martins
- Concurso de Misses entre Escolas Secundárias da região
Por proposta do Senhor Vereador Sr. Serafim Martins e para apoio ao evento
acima referenciado a Câmara deliberou por maioria, com as abstenções dos Senhores
Vereadores Dr. Rui Graça, Eduardo Pereira e Serafim Alexandre, atribuir um subsídio
de Cem mil escudos à Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas
Preparatória e Secundária de Tábua.

Intervenção do Senhor Vereador Engº. Albano
- Calendário de Funcionamento das Piscinas Municipais
O Senhor Vereador apresentou uma informação de 27 de Maio p.p., que anexa
o calendário referido na epígrafe, documentos que se dão por reproduzidos.
PISCINA INTERIOR:
- As aulas da Escola de Natação da Câmara Municipal terminam no dia 11
de Julho de 1997
- As aulas recomeçam a partir do dia 15 de Outubro de 1997
PISCINA EXTERIOR:
Abertura: 23 de Junho de 1997
Encerramento: 15 de Setembro de 1997
De 15 de Setembro a 15 de Outubro de 1997, as piscinas encontram-se
encerradas para Manutenção e Férias do Pessoal.
Encerramento semanal: 2ª. Feira.
A Câmara tomou conhecimento.
Intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira
O Senhor Vereador Eduardo Pereira manifestou o seu desagrado por não Ter
sido avisado do adiamento da Reunião de Câmara.
O Senhor Presidente da Câmara pediu desculpas pelo ocorrido.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre
O Senhor Vereador Serafim Alexandre manifestou o seu regozijo pelo êxito da
operação a que foi sujeito o Senhor Presidente da Câmara.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 9/97, de 97/05/09.
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Depois de analisada e efectuadas as alterações julgadas necessárias foi a acta
em referência aprovada por unanimidade.

2. Informação do Senhor Presidente

- CIMA, Ldª.;
Presente o ofício nº.6344, de 21 de Abril p.p., da Direcção-Geral de Viação,
que se dá por reproduzido.
Por solicitação do Senhor Presidente, o Sr. Vereador Engº. Albano informou
que nunca foi emitido o alvará de utilização, do Centro de Inspecções de Tábua,
porque nunca foi requerido pela CIMA, Ldª. .
A Câmara deliberou por unanimidade informar a Direcção-Geral de Viação de
que nunca foi requerida a Licença de Utilização referida.

- Jogos Culturais;
Presente um ofício de 10 de Março p.p., da CULTACOOP e Junta de
Freguesia de Tábua, que se dá por reproduzido, solicitando a atribuição de um
subsídio e apoio logístico para fazer face às despesas com a realização dos VIII
Jogos Culturais e Recreativos do Concelho de Tábua e Cicloturismo, organizados pela
Junta de Freguesia de Tábua e pela CULTACOOP, com o apoio da Câmara Municipal
de Tábua, que a exemplo de outros anos tem congregado todas as Juntas de
Freguesia, e mobilizando a população do Concelho.
O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio no valor de
Esc:2.000.000$00 (dois milhões de escudos), nos mesmos termos do modelo
organizativo que ocorreu no último ano, bem como a atribuição de prémios aos
participantes. Mais propôs que fosse concedido o apoio logístico nos termos a definir
no protocolo a celebrar entre as três entidades.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
O Senhor Presidente informou a Câmara da realização durante o próximo mês
de Agosto de uma feira cultural e gastronómica na Vila de Tábua, sendo as
respectivas despesas suportadas pela Câmara Municipal e inscritas para o efeito no
Plano de Actividades para o ano financeiro de 1997.

- Associação de Socorro Social da Paróquia de Candosa;
Presente um ofício de 14 de Abril p.p., da Associação acima referenciada, que
se dá por reproduzido, solicitando o pagamento do seguro da ambulância Mercedes,
com a matrícula 01-54-CF, no montante de 119.709$00 (cento e dezanove mil
setecentos e nove escudos).
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, transferir para aquela Associação a verba atrás
mencionada, destinada ao pagamento do seguro da sua ambulância, atento o
interesse público do serviço que presta.

5

6

- Bombeiros Voluntários de Tábua;
Presente o ofício nº.55-Procº.10, de 28 de Abril p.p., da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, solicitando a atribuição de um subsídio para apoio à realização no
próximo dia 10 de Junho do 1º. Encontro de Fanfarras.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de Esc:300.000$00
(trezentos mil escudos).

A Câmara deliberou ainda por unanimidade, atribuir um subsídio de
Esc:50.000$00 (cinquenta mil escudos) e oferecer duas taças à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua para apoio à realização do 1º.
Torneio de Damas de Tábua.

- Juntas de Freguesia de Tábua e Póvoa de Midões
Presente o ofício nº.6/97, de 26 de Março p.p., da Junta de Freguesia de
Tábua, que se dá por reproduzido, relativo à construção de muro de suporte de terras
no âmbito do alargamento do caminho novo nas Barras.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à construção do referido muro
por Administração Directa.
Presente o ofício nº.40/97, de 20 de Fevereiro p.p., da Junta de Freguesia da
Póvoa de Midões, que se dá por reproduzido, relativo à construção de muro no terreno
sito em Póvoa de Midões, a confrontar com a estrada Póvoa de Midões- Vila do Mato.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à construção do referido muro
por Administração Directa.
Por proposta do Senhor Vereador Serafim Alexandre, a Câmara deliberou por
unanimidade proceder à execução de um muro de vedação na Rua Comandante
Cândido Serra, na propriedade da Sr.ª. D. Helena Pais, já aprovado num anterior
executivo.

- ACUREDEPA – Campo de Futebol;
Presente um ofício da Associação Cultural, Recreativa, Defesa e Propaganda
de Ázere, que anexa um orçamento da Firma Correia & Prata, Ldª., de Oliveira do
Hospital, documentos que se dão por reproduzidos, relativos à necessidade de
fornecimento e montagem de instalação eléctrica no Campo de Futebol daquela
localidade, e que importa na quantia de Esc:1.042.654$00 (um milhão, quarenta e
dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro escudos).

A Câmara deliberou por maioria com as abstenções dos Senhores Vereadores
Dr. Rui Graça, Eduardo Pereira e Serafim Alexandre, atribuir um subsídio à
Associação Cultural, Recreativa, Defesa e Propaganda de Ázere, no montante acima
referido, mediante a celebração de Protocolo.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça prestou a seguinte declaração de voto:
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“Todos os campos, com ou sem apoio da Câmara estão electrificados.
Os campos podem ser utilizados por outras pessoas, nomeadamente jovens,
pelo que, não votarei contra.
Apesar de não votar contra, entendo que num Concelho com as carências
sociais que se verificam não é prioritário este apoio.”

O Senhor Vereador Eduardo Pereira prestou a seguinte declaração de voto:
“Concordo com o Senhor Vereador Dr. Rui Graça e não considero este um
investimento prioritário, uma vez que um campo ali localizado não tem um
funcionamento nocturno que o justifique.”
- Contrato de Prestação de Serviços – A ARQ., Ldª.;
Presente uma carta de 21 de Maio p.p., do Consultor Técnico Arquitecto Carlos
Santos, informando da sua cessação de funções no atelier de arquitectura AARQ,
Ldª., documento que se dá por reproduzido, bem como uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara, de 28 de Maio do corrente, documento que igualmente se dá
por reproduzido, de renúncia do contrato de prestação de serviços com aquele
Gabinete, bem como nova contratação de prestação de serviços na modalidade de
Ajuste Directo, nos termos do Decreto-Lei nº.55/95, de 29 de Março, no valor anual de
aproximadamente Esc:1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos).
Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Engº.
Albano prestou os devidos esclarecimentos.
Aprovado por unanimidade.
- Exploração de Saibro – Dr. Armando Rodrigues;
O Senhor Presidente da Câmara propôs um voto de agradecimento ao Senhor
Dr. Armando Rodrigues, pela cedência de saibro do morro situado junto à ponte sobre
o Rio Mondego, no início do Concelho.
Aprovado por unanimidade.

- Casa do Povo de Tábua;
Em virtude desta matéria já ter sido objecto de deliberação em reunião de
Câmara de 25 de Fevereiro último, a Câmara deliberou por unanimidade retirar este
ponto da ordem dos trabalhos.

- IBL – Quadro de Pessoal;
Presente um fax de 16 Maio p.p., do Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, documento que se dá por reproduzido, informando a Câmara que deverá
ser aumentado o número de lugares no Quadro de Pessoal, na carreira de Técnico
Adjunto de BAD, de 2 para 3, no mínimo.
Face ao exposto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar uma alteração
ao quadro de pessoal com a criação de um lugar de Técnico-Adjunto de BAD, do
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grupo de pessoal Técnico-profissional nível 4, bem como submeter esta deliberação a
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos legais.
Aprovado por unanimidade.

- Polo Comercial;
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, proceder à alienação, em hasta pública, de oito
lotes do Parque Comercial, sendo seis lotes para comércio, com os nºs.2, 3, 4, 7, 8 e
9, com as áreas, respectivamente, de 715 m2, 719 m2, 1203 m2, 632 m2, 735 m2 e
785 m2 e dois lotes para serviços, com os nºs.5 e 6, com as áreas, respectivamente,
de 725 m2 e 654 m2, conforme planta de síntese do referido Polo Comercial.
Mais foi deliberado em minuta, que de acordo com o artigo 6º do Regulamento
do Parque Comercial, os interessados deverão proceder à apresentação de um
processo de candidatura organizado nos termos do nº1, daquele artigo 6º., no prazo
de 20 dias úteis a contar do dia seguinte ao da data do competente Edital;
Que o preço base do metro quadrado é fixado em Mil escudos;
Que no dia 25 de Julho próximo, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara
Municipal, proceder-se-à à hasta pública de venda dos lotes, realizando-se a licitação
lote a lote, pela ordem da sua identificação numérica;
Que a selecção do comprador e a formação do preço de venda efectivar-se-à
através de lanços não inferiores a Dez mil escudos;
Que o executivo presidirá à operação em causa, e ainda que a Câmara
Municipal reserva-se o direito de pedir quaisquer outros elementos e informações que
repute de essenciais à avaliação do investimento, bem como indeferir qualquer
candidatura apresentada.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário de tesouraria n.º 99 de 27 de Maio p.p., documento
que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação nº.20/97, de 26 de Maio p.p., da Repartição de
Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto em
referência.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça
por não ter sido presente o cadastro das viaturas, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos.
Presente a informação nº.21/97, de 27 de Maio p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa a facturação já presente à
última reunião de Câmara, de 09 de Maio p.p. e retirada para ser informada.
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Aprovado por unanimidade proceder ao pagamento da referida facturação.

3. Diverso Expediente
-

Beneficiação do Reservatório R6 e construção da Câmara de manobras –
factura nº.1151

Presente a informação nº.19/97, de 21 de Maio p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, informando que a factura nº.1151, datada de 11 de Dezembro de 1996,
na importância de Esc:347.490$00 (trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e
noventa escudos), da Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ldª. e referente ao
assunto em epígrafe, não se encontra relacionada na Conta de gerência de 1996, em
virtude de só em 21 de Maio p.p., o Departamento Administrativo e Financeiro ter
conhecimento de tal documento.
A Câmara tomou conhecimento.

- Anulação de deliberação camarária
Em virtude do subsídio de Cem mil escudos atribuído à Escola Secundária de
Tábua, para apoio à viagem de finalistas a Palma de Maiorca ter sido atribuído em 25
de Março p.p., a Câmara deliberou por unanimidade anular a deliberação tomada em
reunião de Câmara de 30 de Abril p.p. .
- Prova de Perícia Automóvel de Tábua – 5/7
Presente o ofício nº.3121, de 21 de Maio 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 realização da referida prova em Tábua.

4. Concursos e Consultas

4.1. Adjudicações
- Consulta n.º 11/97 - “Fornecimento de Óleos”
Presente o processo da consulta referenciada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Engº. Nuno Alexandre Coelho, de 28 de Maio do corrente,
a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, proceder à adjudicação na modalidade de Ajuste
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Directo do fornecimento referido em epígrafe à Firma José Marques Simplício, pelo
montante de 1.858.080$00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e oitenta
escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1. Ajustes Directos
- Reparação de Contadores de Água avariados
Presente a informação nº.23/97, de 25 de Março p.p. do Chefe de Armazém,
Senhor Alfredo Andrade, devidamente informada pelo Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, documento que se dá por reproduzido, relativa ao
assunto em epígrafe.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao Ajuste Directo para
reparação junto das firmas fornecedoras dos mesmos.

- Contrato de aluguer de garrafas de gás industrial
Presente a informação nº.55/97, de 23 de Maio p.p. do Chefe de Armazém,
Senhor Alfredo Andrade, devidamente informada pelo Senhor Chefe de Divisão do
DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, documento que se dá por reproduzido, relativa ao
assunto em epígrafe.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao Ajuste Directo à Sociedade
Portuguesa de Ar Liquido, S.A. do aluguer de garrafas de gás industrial, pelo valor de
Esc:126.360$00 (cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta escudos), IVA incluído
e pelo período de cinco anos.

2. Autos de Medição
- Informação n.º 51/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Construção da Rede de
Esgotos de Vila do Mato”
Presente a informação n.º 51/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 3 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que
importa no valor de 2 773 470$00 (dois milhões setecentos e setenta e três mil
quatrocentos e setenta escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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Informação n.º 52/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Pavimentações,
Terraplanagens e Rectificação nas Diversas Freguesias do Concelho –
Freguesia de Midões”
Presente a informação n.º 52/97 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 SOPOVICO, Lda. e que importa no valor de 12
663 420$00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

-

Informação n.º 53/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “Beneficiação e
Rectificação do Traçado da estrada Nacional nº.337 – Lanço Tábua – Midões –
Limite do Concelho com Oliveira do Hospital”
Presente a informação n.º 53/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º10 de Trabalhos contratuais da obra
em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO, Lda. e que importa no valor de 10
442 250$00 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

-

Informação n.º 54/97 do Chefe de divisão do DOUMA - “C.M. Carapinha
Covelo – Alargamento e Pavimentação”
Presente a informação n.º 54/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º1 de Trabalhos a mais a preços
acordados da obra em epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO, Lda. e que
importa no valor de 992 250$00 (novecentos e noventa e dois mil, duzentos e
cinquenta escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

3. Lista anexa de processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Eduardo
Pereira, em minuta quanto a esta parte da acta para produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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