ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 17/97 DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador Dr. Rui Graça
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Sr. Vereador Eduardo Pereira
Sr. Vereador Serafim Martins
Sr. Vereador Serafim Alexandre
Sr. Vereador José Alberto
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Serra do Açor
Presente um fax de 8 de setembro p.p. da Associação de Desenvolvimento
Regional Serra do Açor, documento que se dá por reproduzido, informando através de
um mapa anexo sobre a situação financeira actual da Câmara Municipal de Tábua
perante aquela Associação, cujo saldo é de Esc. 10 450 000$00.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à regularização do montante
em dívida.
Presente o ofício n.º 156 de 9 de Setembro p.p. da Associação de
Desenvolvimento Regional Serra do Açor, documento que se dá por reproduzido,
solicitando à Câmara Municipal de Tábua o pagamento de Esc. 5 500 000$00
referente a prestações devidas no projecto piloto de prevenção dos incêndios
florestais.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre solicitou informação sobre o
alargamento do Parque de Máquinas, tendo o Senhor Vereador Serafim Martins
prestado esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento do montante
solicitado.

-

Junta de Freguesia de Midões - Temporais

Presente o ofício n.º 60/97 de 1 de Setembro p.p., da autarquia em epígrafe,
documento que se dá por reproduzido, solicitando um subsídio de oitocentos mil
escudos para reparar os danos causados pelas chuvas torrenciais do passado dia 24
de Agosto, na reconstrução dos muros da Escola de Midões, estragos em ruas,
caminhos e muros caídos.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça fez referência aos estragos avultados que
ocorreram em residências da Vila de Tábua provocados pelas trovoadas, com a
danificação de electrodomésticos e outros aparelhos.
1

Face à solicitação de apoio da Junta de Freguesia de Midões a Câmara
deliberou por unanimidade atribuir-lhe um subsídio de oitocentos mil escudos.
COCA – Construções de Candosa, Lda.
Na sequência da deliberação camarária de 27 de Agosto p.p. a Câmara
analisou a minuta de ofício preparada pelo Consultor Jurídico em resposta aos
requerimentos mencionados na Reunião de Câmara anterior, e deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a mesma e remeter o ofício à Firma COCA – Construções de
Candosa, Lda..
Na sequência da deliberação camarária de 27 de Agosto p.p. a Câmara
analisou a minuta de ofício preparada pelo Consultor Jurídico em resposta ao ofício n.º
3758 de 5 de Agosto p.p. da Inspecção Geral da Administração do Território, e
deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, aprovar a mesma e remeter o ofício aquela Entidade.
Presente um requerimento de 2 de Setembro p.p. da Firma em referência, que
se dá por reproduzido, tendo o Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano tecido
considerações sobre o assunto.
Foi referido o ponto 5 do ofício onde o signatário manifesta a vontade de existir
uma franca colaboração para a imediata solução de todos os problemas pendentes,
tendo-se referido que foi sempre essa a atitude que a Câmara pretendeu e pretende.
A Câmara tomou conhecimento.
Pedra da Sé – Revista
O Senhor Presidente da Câmara exibiu um exemplar da revista Teleculinária,
onde se dá especial relevo aos “Sabores da Pedra da Sé”.
Face ao interesse da revista a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, adquirir cem
exemplares.
Junta de Freguesia de Tábua
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Tábua de 5 de Setembro p.p.,
que se dá por reproduzido, sugerindo o prolongamento do alcatroamento do acesso
aos empreendimentos turísticos Pedra da Sé em cerca de 500 metros dado existir aí
uma casa de habitação, para além de que iria facilitar o acesso dos Bombeiros a uma
zona de denso pinhal e eucaliptal.
Por proposta do Senhor Vereador Dr. Rui Graça a Câmara deliberou por
unanimidade efectuar um estudo do prolongamento do alcatroamento até às ruínas da
estrada romana.
Bandas Sonoras
O Senhor Presidente propôs a colocação de bandas sonoras na aproximação
das passadeiras de peões e outros locais perigosos como o sejam as zonas escolares
do Concelho, para evitar o atropelamento dos jovens estudantes e outras pessoas.
Aprovado por maioria com um voto contra do Senhor Vereador Serafim
Alexandre, devido aos danos que as mesmas provocam nos amortecedores dos
veículos, proceder-se à sua aquisição na modalidade de Ajuste Directo.
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Orquestra 97 – Igreja Paroquial de Midões
A Câmara deliberou por maioria com duas abstenções dos Senhores
Vereadores Serafim Alexandre e Eduardo Pereira, aprovar um voto de repúdio pelo
tratamento que foi concedido ao Senhor Presidente da Câmara, Drª. Ana Paula Neves
da DAESC e Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Midões, por parte de um
elemento da Casa dos Tabuenses devidamente identificado, no Concerto patrocinado
pela Câmara Municipal de Tábua e Casa dos Tabuenses identificado em epígrafe.
2. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano apresentou o relatório anual de
tratamento de água das Piscinas Municipais, elaborado pela Firma AquaAmbiente
S.A., salientando os óptimos resultados ali considerados.
A Câmara tomou conhecimento.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins
O Senhor Vereador Serafim Martins propôs a utilização com carácter de
urgência de uma parcela de terreno com a área de 1 071 m² pertencente a D.
Fernanda da Conceição Martins e Dr.ª Rosa Maria Martins Costa necessária à
execução da rotunda NA OBRA “Beneficiação e Rectificação da E.N. 337Tábua –
Midões – Limite do Concelho com Oliveira do Hospital.
Deliberado por unanimidade proceder-se à solicitação da cedência do terreno
acima mencionado pelo valor de ESC. 1 400 000$00.
Intervenção do Senhor Vereador Serafim Alexandre
Lamentou o atraso com que a reunião de câmara se iniciou.
O Senhor Presidente da Câmara estranhou as palavras do Senhor Vereador
Serafim Alexandre, uma vez que o atraso do inicio da reunião de câmara se deveu ao
atraso do Senhor Vereador Eduardo Pereira.
Intervenção do Senhor Vereador Eduardo Pereira
Solicitou informação sobre se é necessária nova jóia para frequência das
Piscinas Municipais.
O Senhor Vereador Eng.º. Pedro Albano informou que só será prestada jóia
pelos novos utentes da Piscina.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 16/97 de 97/08/27.
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade que
este ponto fosse analisado na próxima reunião de câmara.
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2. Informação do Senhor Presidente

- Contribuição Autárquica;
O Senhor Presidente informou a Câmara Municipal que as taxas de
contribuição autárquica a aplicar no ano de 1997, são as seguintes: Prédios Rústicos –
0,8% ; Prédio Urbanos – 0 8% a 1%.
Perante esta informação a Câmara deliberou por unanimidade em minuta
quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, propor à aprovação
da Assembleia Municipal a fixação da taxa de 1% a aplicar aos Prédios Urbanos.
- Regularização de situações de pessoal;
Presente a informação n.º 7/97 de 1 de Setembro p.p., do Director do
Departamento Administrativo e Financeiro, documento que se dá por reproduzido e
relativa à regularização de situações de pessoal em execução do Decreto-Lei n.
195/97, de 31 de Julho, que esteve contratado a termo certo nesta Câmara Municipal
cujos períodos e identificação dos referidos trabalhadores consta da mesma
informação. Após as explicações dadas pelo Director do D.A.F. , a Câmara deliberou
por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos
imediatos proceder nos termos legais e das orientações recebidas nesta Câmara
Municipal às comunicações relativas à eventual readmissão ao serviço dos seguintes
indivíduos: Rosa Margarida Pais Nunes; Lília Rosa Marques Mendes; Rosa Margarida
Martins dos Santos; Fernanda Maria Abrantes Almas Garcia, nas respectivas
categorias também mencionadas naquela informação. Em relação à trabalhadora
Anabela Correia Borges da Fonseca, esta encontra-se contratada a termo certo pelo
facto de ter sido abrangida desde logo pelo Decreto-Lei n.º 81- A/96 de 21 de Junho.
A Câmara deliberou também por unanimidade em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos que, caso os indivíduos contactados se
disponibilizem a regressar ao serviço desta Câmara Municipal, sejam de imediato
celebrados contratos de trabalho a termo certo ao abrigo da alínea b) do n.º 2, do
artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 195/97, bem como proceder às comunicações
respectivas junto da Secretaria de Estado da Administração Pública, Direcção-Geral
da Administração Pública e Direcção-Geral da Administração Autárquica.
-

Protocolos e Ratificação de Facturas;

Presentes três Contratos – Programa a celebrar com o Grupo Desportivo
Tabuense, Grupo Desportivo Tourizense e Associação Recreativa de Melhoramentos
de Vila do Mato, decorrentes da deliberação tomada na última reunião de câmara,
documentos que se dão por reproduzidos
Aprovados por unanimidade.
Presente um protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Tábua no
montante ESC. 1 200 000$00 para apoio à realização das Festas da Vila , documento
que se dá por reproduzido.
Aprovado por unanimidade ratificar o acto do Senhor Presidente de celebração
deste protocolo, bem como a atribuição do respectivo subsídio.
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Presente uma informação de 12 de Setembro do corrente da Dr.ª Ana Paula
Neves, da DAESC, que anexa uma factura de ESC. 450 000$00, decorrente de lanche
e ceia oferecidos à Orquestra 97 no âmbito do Concerto realizado no passado dia 27
de Agosto em Midões, documentos que se dão por reproduzidos.
A câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento daquela factura.
Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves, da DAESC, de 14 de
Agosto p.p., documento que se dá por reproduzido, referente aos Jogos Culturais.
Decorrente da informação referida é necessário: custear os prémios a oferecer pela
Câmara no valor de cerca de ESC. 40 000$00; oferecer um almoço a todos os
participantes da prova de cicloturismo no valor de cerca de ESC. 160 000$00; oferecer
uma ceia a todos os participantes nos Jogos no valor de cerca de ESC. 100 000$00.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a realização das referidas
despesas.
Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves, da DAESC, de 8 de
Setembro p.p., documento que se dá por reproduzido, referente à divulgação das
Festas da Vila a cargo da Publitábua, Lda. através da Rádio Asas da Beira, propondo
o pagamento de uma verba de ESC. 300 000$00 pela prestação daquele serviço.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, aprovar a realização da referida despesa.

Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves, da DAESC, de 14 de
Agosto p.p., documento que se dá por reproduzido, referente ao Festival de
Gastronomia e decorrente da deliberação camarária de 28 de Maio p.p..
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, proceder ao pagamento da verba de ESC.
660 000$00, conforme proposto naquela informação para apoio nas despesas com
aquele festival.

Presente um relatório da Dr.ª Ana Paula Neves, da DAESC, de 14 de Agosto
p.p., documento que se dá por reproduzido, referente às Festas da Vila de Tábua.
Após análise do relatório e sobre as situações que interessa aqui considerar a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos, proceder ao pagamento da verba ESC. 190 000$00,
para custear as despesas com actuação das Orquestras de S. João de Areias e de
Ançã.
Na sequência da deliberação camarária de 11 de Julho p.p. a Câmara
deliberou por unanimidade ratificar o pagamento de ESC. 1 240 200$00, IVA incluído à
Firma ISISOM Agência de Espectáculos de Isidro da Silva Albino, relativo aos
contratos assinados com a mesma.
Na sequência da deliberação camarária de 19 de Agosto p.p. a Câmara
deliberou por unanimidade ratificar as despesas efectuadas com a realização das
Festas da Vila, respectivas às requisições nºs 552/97, 571/97,579/97, 594/97 e
586/97.

5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º173 , de 11 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
2. Ratificação de Facturas
Presente a informação nº.63/97, de 12 de Setembro do corrente, da Repartição
de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa ao assunto
em referência.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
3.Diverso Expediente
Alteração Orçamental n.º 5/97
Presente a alteração orçamental n.º 5/97 que acompanha a informação n.º
59/97 de 1 de setembro da Repartição dos Serviços Financeiros, documentos que se
dão por reproduzidos.
Após a sua análise foi a mesma aprovada por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
2ª Alteração ao Plano de Actividades
Presente a 2ª alteração ao Plano de Actividades, documento que se dá por
reproduzido.
Após a sua análise foi a mesma aprovada por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
3ª Alteração ao Plano de Actividades
Presente a 3ª alteração ao Plano de Actividades, documento que se dá por
reproduzido.
Após a sua análise foi a mesma aprovada por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
4ª Alteração ao Plano de Actividades e consequente alteração orçamental
Presente a 4ª alteração ao Plano de Actividades, documento que se dá por
reproduzido.
Após a sua análise foi a mesma aprovada por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, bem como a respectiva
alteração orçamental.
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Passes Escolares Gratuitos

Requerentes: Manuel Carlos Santos Lourenço; Maria de Lurdes Oliveira
Santos; António Manuel Pereira Fonseca (proposto pelo Projecto de Luta contra a
Pobreza); Paulo Jorge Oliveira Monteiro Fonseca (proposto pelo Projecto de Luta
contra a Pobreza).
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
CENEL
Presente o ofício n.º 5263 de 26 de Agosto p.p., da CENEL, remetendo cópias
das cartas referentes aos orçamentos cobrados por utilização da renda de concessão
do 2º trimestre de 1997, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento.
Mercado Municipal
Presente uma informação de 3 de Setembro p.p. do Fiscal Municipal, Sr. João
Pessoa, informando que prestou 34 horas nos Sábados dos Meses de Fevereiro, Abril,
Junho e Agosto, e 54 horas nos Domingos dos mesmos meses.
A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder ao pagamento deste
trabalho prestado em dias de descanso semanal e complementar.
Contrato de Avença
Presente o processo do contrato de avença celebrado com o Senhor Professor
Augusto Alexandre da Silva Reis.
Considerando a alteração existente no IRS a Câmara deliberou por
unanimidade mandatar o Senhor Presidente para proceder à alteração da cláusula 3ª
do contrato de avença de 18 de Junho p.p., no sentido de que os honorários passem a
ser de setenta e cinco mil escudos mensais, com efeitos a partir do mês de Outubro.
4. Concursos e Consultas
4.1 Autorizações de Abertura
- Aquisição de 50 Armaduras – “Remodelação e Ampliação da Rede Eléctrica
com colocação de BIP´s.
Presente o processo de consulta n.º 25/97 para aquisição de 50 Armaduras para
colocação de BIP´s, que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à referida consulta, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
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-

Pavimentação do acesso à Firma Móveis Vanês – Rubrica: “Arranjos
exteriores de Unidades Industriais e Comerciais Existentes”

Presente o processo de consulta n.º 26/97 para pavimentação do acesso à Firma
Móveis Vanês, que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à referida consulta, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

-

Pavimentação do acesso à Firma Cunha & Ferreira, Lda. – Rubrica: “Arranjos
exteriores de Unidades Industriais e Comerciais Existentes”

Presente o processo de consulta n.º 27/97 para pavimentação do acesso à Cunha
& Ferreira, Lda., que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à referida consulta, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.

-

Fornecimento de Bancos de granito serrado e amaciado – rubrica “Palácio da
Justiça – Arranjo da zona envolvente”

Presente o processo de consulta n.º 28/97 para o fornecimento referido na
epígrafe, que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à referida consulta, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
-ETAR provisória de Vila do Mato
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano esclareceu a Câmara da necessidade
de execução da obra em referência.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a concurso limitado sem
apresentação de candidaturas para execução da referida obra, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos.
4.2 Adjudicações

-

Consulta n.º 23/97 – Aquisição de Regador de Emulsão – Rubrica: “Aquisição
de Maquinaria e equipamento”

Presente o processo de consulta n.º 23/97 para aquisição de regador de emulsão,
que se dá por reproduzido.
Face ao parecer do Sr. Eng.º Nuno Coelho a Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o acto do Ajuste directo do fornecimento do referido equipamento à Firma
CIMERTEX, pelo montante de Esc. 600 000$00, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
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-

Consulta n.º 24/97 – Aquisição de Cisterna com aspiração automática para
esvaziamento de fossas – Rubrica: “Aquisição de Maquinaria e equipamento”

Presente o processo de consulta n.º 24/97 para aquisição de cisterna limpa fossas,
que se dá por reproduzido.
Face ao parecer do Sr. Eng.º Nuno Coelho a Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o acto do Ajuste directo do fornecimento do referido equipamento à Firma
Ferreira Morais & Morais, Lda., pelo montante de Esc. 1 251 760$00, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
-

Concurso n.º 13 /97 – Empreitada de Pavimentação de Arruamentos na
Freguesia de Ázere – Rubrica: “Pav. Arruamentos na Freguesia de Ázere”

Presente o processo do concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º
13/97 identificado 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, adjudicar
o presente concurso à Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, Lda. pelo montante de Esc. 21 214 083$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. Igualmente deliberado por unanimidade e em minuta autorizar o
Senhor Presidente da Câmara a outorgar a respectiva escritura pública em
representação da Câmara Municipal.

DEPARTAMENTO DE OBRAS,URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1.Diverso Expediente
Processo de Loteamento Urbano n.º 12/92
Presente o processo referido em epígrafe, bem como a acta de uma reunião de
9 de Setembro p.p., documentos que se dão por reproduzidos.
Face às conclusões ali constantes a Câmara deliberou por unanimidade
aprovar as mesmas e oficiar a Firma Fontartécnica – Construções e Urbanismo Lda.
da deliberação agora tomada.
2. Autos de Medição
- Informação n.º 78/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Praça General
Humberto Delgado – Remodelação - Pavimentação”
Presente a informação n.º 78/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma SOPOVICO – Sociedade Portuguesa de Vias de
Comunicação, Lda. e que importa no valor de ESC. 805 420$00, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 79/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Betão armado, Paredes
Exteriores e Cobertura da obra Estádio Municipal de Tábua”
Presente a informação n.º 79/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. e que importa no valor de
ESC. 6 366 810$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 80/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção da Rede de
Esgotos de Vila do Mato)”
Presente a informação n.º 80/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 4 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que
importa no valor de ESC. 1 929 730$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 81/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Av. de Lisboa
(Pavimentação e Infraestruturas)
Presente a informação n.º 81/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda. e que importa no valor de
ESC. 4 995 000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 83/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Av. de Lisboa
(Pavimentação e Infraestruturas)”
Presente a informação n.º 83/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda. e que importa no valor de
ESC. 1 854 201$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
- Informação n.º 84/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção da Sala de
Desporto de Midões”
Presente a informação n.º 84/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 6 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Benjamim Pais & António Martins, Lda. e que importa
no valor de ESC. 4 922 495$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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- Informação n.º 87/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Pav. Covelo: Covelo de
Cima, Covelo de Baixo, Quinta da Raposeira”
Presente a informação n.º 87/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá
por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 1 de trabalhos normais da obra em
epígrafe, realizados pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda. e que importa no valor de
ESC. 3 284 500$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
3.Lista Anexa de Processos
Presente o documento em epígrafe que se dá por integralmente reproduzido
relativo a obras particulares.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção efeitos imediatos.

E, eu Vereador
subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e também a
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