ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (PÚBLICA) N.º 18/97 DE 26 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
A presente reunião de Câmara decorreu nos dias 26 e 29 de Setembro
do corrente, em virtude de no dia 26 se ter realizado a Assembleia Municipal,
não tendo sido, por isso, possível conclui-la nesta data.

AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Sr. José de Almeida
Solicitou informação acerca do arranjo da estrada de acesso a Sevilha.
Sobre o assunto o Senhor Presidente prestou esclarecimentos.
D. Natália Fonseca Santos
Focou a necessidade do alcatroamento do acesso a sua casa.
Sobre o assunto o Senhor Presidente prestou esclarecimentos.
Sr. Agostinho de Brito
Solicitou informações sobre o que pode fazer num terreno seu na
Freguesia de Tábua.
O Senhor Presidente solicitou aos Serviços Técnicos que prestassem os
devidos esclarecimentos.
Sr. Carobim Ferreira das Neves
Informou a Câmara que com a abertura de uma estrada foi danificado
um tanque na sua propriedade em Varzielas.
O Sr. Vereador Serafim Martins informou que a Câmara irá proceder à
sua reparação.
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Sr. José Castanheira Santos
Referiu a necessidade de alcatroamento de um caminho na Conchada.
Sobre o assunto o Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano prestou
esclarecimentos.
AGENDA DOS TRABALHOS
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Utilização das Piscinas Municipais
Por Proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por
unanimidade aprovar uma redução de 50% nos custos de qualquer tipo de
utilização, incluindo Escolas de Natação, das Piscinas Municipais de Tábua,
pelos trabalhadores da Câmara Municipal, cônjuges e filhos.

Fábrica da Igreja e Centro Social Paroquial de Covas - Subsídio
Presente um ofício da paróquia de Covas entrada nesta Câmara
Municipal em 25 de Setembro p.p. , documento que se dá por reproduzido,
solicitando apoio financeiro nas obras da residência Paroquial de Covas e o
respectivo Centro Social.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir para o efeito um subsídio
de quinhentos mil escudos.

Bombeiros Voluntários de Tábua - 62º Aniversário
Presente o ofício n.º 304, de 23 de Setembro p.p. , da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento que se dá por
reproduzido, solicitando apoio financeiro na realização do dia da Unidade.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de cento e
cinquenta mil escudos.

Pedra da Sé, Empreendimentos Turísticos, Lda.
Presente um requerimento de 24 de Setembro p.p. , documento que se
dá por reproduzido, solicitando declaração para efeitos de complemento de um
projecto RIME.
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A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos considerar com interesse turístico e
gastronómico o funcionamento do restaurante sito nos Empreendimentos
Turísticos Pedra da Sé.

Construção de ETAR e Emissário de Tábua - Visto - Proc.º n.º 54418/97
O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi recebido o fax n.º
6473/97 de 25 de Setembro p.p. , do Tribunal de Contas dando conhecimento
de que aquele Tribunal em sessão diária de visto de 24 de Setembro p.p. ,
deliberou conceder o visto ao Processo referido em epígrafe.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins
Reparação de Viatura Volvo
Apresentou a informação n.º 96/97 de 1 de Setembro p.p. , do Chefe de
Armazém Sr. Alfredo Andrade, que junta informação relativa à viatura Volvo
adaptada a viatura de transporte de mercadorias, que necessita de diversas
reparações, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, que face à urgência imperiosa na
reparação fosse a mesma efectuada pela firma Auto Reparadora Ideal da
Gândara, através de ajuste directo.

Festa de Natal - Aquisição de Brinquedos
Apresentou uma informação de 26 de Setembro do corrente da
funcionária Maria José Dias das Neves, relativa à aquisição de brinquedos para
a festa de Natal, e que anexa dois ofícios das firmas Concentra e Lusobrinca,
documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à aquisição de
brinquedos para o efeito junto da firma Lusobrinca. Mais deliberou que a Drª.
Ana Paula Neves fizesse parte da organização da Festa de Natal.
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A.M.R.P.B.
Informou que conforme o fax recebido em 5 de Setembro ultimo da
Associação em referência foi entregue pela empresa VADECA em 11 de
Setembro uma varredora .
A Câmara tomou conhecimento.

Sr. Vereador Eduardo Pereira
Informou que a estrada Touriz/Ribeira se encontra bastante danificada
devido às chuvas.
O Senhor Presidente esclareceu que a mesma será devidamente
arranjada.
Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano
Piscinas Municipais - Natação
Deu conhecimento de que em 26 de Abril do próximo ano irá decorrer
um Festival de Natação em Tábua, integrado nos Festivais das Escolas de
Natação da Beira Interior. Informou ainda do respectivo programa.
Aprovado por unanimidade.
Apresentou o projecto de funcionamento da Piscina Municipal coberta
para o ano lectivo de 97/98.
A Câmara tomou conhecimento.
Propôs à aprovação de logotipo com um golfinho para as Escolas de
Natação.
Aprovado por unanimidade.
IGAT
Presente o ofício n.º 4644 de 25 de Setembro, documento que se dá por
reproduzido, da Inspecção - Geral da Administração do Território, solicitando
que, na sequência do nosso ofício n.º 2694 de 16 de Setembro p.p. , seja
aquela Inspecção - Geral informada dos procedimentos adoptados.
A Câmara tomou conhecimento.
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Antonino Dias Fernandes, Lda.
O Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano deu conhecimento à Câmara da
pretensão da Firma em referência em se instalar no Parque Industrial da
Carapinha.
A Câmara tomou conhecimento.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação das actas das reuniões n.º 16/97 de 97/08/27 e
n.º 17/97 de 97/09/12.
Depois de apreciadas, foram aprovadas por unanimidade.

2. Informação do Senhor Presidente
- Empréstimo/Financeiro à A.M.R.P.B. ;
Presente o ofício nº. 691, de 11 de Setembro p.p., da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, e os respectivos anexos, documentos
que se dão por reproduzidos, relativos ao empréstimo financeiro contraído junto
da Caixa Geral de Depósitos.
A Câmara Municipal de Tábua, por proposta da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, fruto do concurso para financiamento
das obras em curso - Sistema Integrado de resíduos Sólidos Urbanos, aprovou
as condições do empréstimo que se junta.
Mais deliberou sujeitar à Assembleia Municipal esta deliberação para
ratificação, com vista a assunção de encargos.
- Protocolo Rallye de Portugal;
Presente um protocolo de 14 de Julho p.p., celebrado entre as Câmaras
Municipais de Arganil, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Mortágua, Pedrógão
Grande e Tábua, a Região de Turismo do Centro e o Automóvel Clube de
Portugal, documento que se dá por integralmente reproduzido, relativo à
realização das edições do Rallye de Portugal de 1998, 1999 e 2000 e que
acarreta para a Câmara Municipal de Tábua uma contribuição financeira anual
de dois milhões de escudos, objecto de correcção de acordo com o índice de
inflação oficial para os anos de 1999 e 2000.
Aprovado por unanimidade, bem como a ratificação do acto de
assinatura do protocolo por parte do Senhor Presidente da Câmara, bem como
submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, tudo em
minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos.
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- Regularização de situações de pessoal;
Presente a informação n.º 97/97, de 25 de Setembro p.p. , do Chefe de
Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, documento que se dá por
integralmente reproduzido e relativa à regularização da situação do Eng.º
Nuno Alexandre Ribeiro Lança Coelho, em execução do Decreto-Lei n.º
195/97 de 31 de Julho, contratado nesta Câmara Municipal desde 22 de
Fevereiro de 1996 e actualmente com contrato de avença. Após as
explicações dadas pelo Chefe de Divisão do DOUMA e pelo Director do
DAF 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 à indagação junto do
trabalhador sobre o seu interesse na sua regularização.
A Câmara deliberou também por unanimidade em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos que, caso o indivíduo
contactado mostre interesse na regularização, seja de imediato celebrado
contrato 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.
Considerando que no âmbito da regularização das situações de pessoal
cuja deliberação foi tomada na reunião de Câmara de 12 de Setembro p.p. ,
se verificou que todas as trabalhadoras mostraram expresso interesse na
sua regularização, a Câmara deliberou por unanimidade anular o concurso
externo de ingresso para dois Técnicos-Auxiliares de 2.ª classe (área de
apoio administrativo), publicado no Diário da República, n.º 90, 3.ª série, de
17 de Abril p.p. , e o concurso externo de ingresso para um Técnico-Auxiliar
de 2.ª Classe (área de Secretariado), publicado no Diário da República, n.º
90, 3.ª série, de 17 de Abril p.p. , dado que com as regularizações ficam
asseguradas para os serviços da Câmara Municipal as necessidades
permanentes nestas áreas com pessoal.
- B.V. de Tábua – cedência de instalações;
Presente o ofício n.º 305/97 de 24 de Setembro da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento que se dá por reproduzido
solicitando a renovação da autorização de cedência das instalações sitas no
Terminal Rodoviário de Tábua, por mais um ano, ao abrigo do & único da
cláusula 2ª do Protocolo Celebrado entre a Câmara Municipal e aquela
Associação.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
a produção de efeitos imediatos, bem como a celebração do respectivo
protocolo.
Declaração de voto do Sr. Vereador Dr. Rui Graça: "Que há dois anos
disse que havia o perigo de esta situação se eternizar, não obstante a
Associação ter referido a possibilidade de encontrar instalações próprias,
reconhecendo, contudo, o interesse público desta matéria".
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- Atleta Luís Filipe de Jesus;
Presente uma carta de Luís Filipe Jesus, entrada nestes serviços em 25
de Setembro p.p. , documento que se dá por reproduzido solicitando apoio
na sua preparação para os Campeonatos Mundiais de Meia Maratona.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir ao atleta um subsidio de
cento e cinquenta mil escudos, como apoio.

- Centro de Emprego de Arganil;
Presente o fax n.º 344 de 23 de Setembro p.p. , do Centro de Emprego
de Arganil, que se dá por reproduzido, relativo à candidatura a localizar em
Tábua na Actividade de Comércio a Retalho material informático e
mobiliário diverso, prevendo criar dois postos de trabalho.
A Câmara deliberou por unanimidade informar o Centro de Emprego de
que esta Câmara Municipal não se opõe à candidatura apresentada por
aqueles Serviços pelos Senhores Carlos João Fernandes Pereira e
Humberto Manuel Fernandes Pereira.
- Aquisição de terreno – Sr. António Azevedo Rodrigues;
Sobre esta matéria pronunciaram-se o Senhor Presidente da Câmara e
os Senhores Vereadores, tendo a Câmara deliberado por unanimidade que o
assunto fosse remetido à Comissão de Avaliação de Terrenos para efeitos de
uma avaliação, com a participação de um representante da Repartição das
Finanças de Tábua.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria nº.183, de 25 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Diverso Expediente
Passes Escolares Gratuitos
Requerentes: Rui David Correia Graínha; Ana Cristina Fonseca
Monteiro; Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves; Carlos Santos Monteiro
(proposto pelo Projecto de Luta contra a pobreza); Diogo José Gomes
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Albuquerque (proposto pelo Projecto de Luta contra a pobreza); Leonildo
Alexandre Pereira Correia; (proposto pela Junta de Freguesia de Carapinha);
Ricardo Manuel Oliveira; Marco Paulo Prazeres Anjos.

3. Concursos e Consultas
Pelos serviços foi informado que os números 5 e 6 dos concursos públicos
não foram utilizados em virtude dos objectos dos mesmos não terem sido
lançados.
3.1 Autorizações de Abertura
Fornecimento Contínuo de Gasóleo (500.000L)
Presente a informação n.º 85/97 de 16 de Setembro p.p. , documento
que se dá por reproduzido, relativo à aquisição de 500.000 litros de gasóleo.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a referida
informação e autorizar a abertura de concurso público para fornecimento
contínuo. Igualmente deliberado por unanimidade que para os efeitos da
audiência prévia escrita dos concorrentes, nos termos do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março é competente por delegação a
Comissão de Análise que também ao abrigo do artigo 65.º n.º 2 do mesmo
diploma, é composta pelos mesmos membros da Comissão de Abertura das
Propostas.
3.2 Adjudicações
- Consulta n.º 25/97 - Aquisição de 50 Armaduras – “Remodelação e
Ampliação da Rede Eléctrica com colocação de BIP´s.
Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do
DOUMA, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao Ajuste Directo do
fornecimento referido em epígrafe à Firma RESUL – Sociedade Comercial de
Indústrias e Importações, Lda. pelo montante de ESC. 300 000$00, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
-

Consulta n.º 26/97 - Pavimentação do acesso à Firma Móveis Vanês –
Rubrica: “Arranjos exteriores de Unidades Industriais e Comerciais
Existentes”

Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
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Face ao parecer do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do
DOUMA, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao Ajuste Directo da
Empreitada referida em epígrafe à Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa
de Vias de Comunicação, Lda. pelo montante de ESC. 1 754 183$00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Consulta n.º 27/97 - Pavimentação do acesso à Firma Cunha & Ferreira,
Lda. – Rubrica: “Arranjos exteriores de Unidades Industriais e Comerciais
Existentes”
Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do
DOUMA, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao Ajuste Directo da
Empreitada referida em epígrafe à Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa
de Vias de Comunicação, Lda. pelo montante de ESC. 3 735 550$00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

- Consulta n.º 28/97 - Fornecimento de Bancos de granito serrado e
amaciado – rubrica “Palácio da Justiça – Arranjo da zona envolvente”
Presente o processo de consulta identificada em epígrafe, que se dá por
reproduzido.
Face ao parecer do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, Chefe de Divisão do
DOUMA, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, proceder ao Ajuste Directo do
fornecimento referido em epígrafe à Firma Granibeira – Exploração de
Granitos, Lda. pelo montante de ESC. 1 250 800$00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- “Concurso n.º 14/97 – E. N. Candosa – Covas – Oliveirinha ; rubrica:
Elaboração de Projectos de Execução de Vias de Comunicação”
Presente o processo de concurso 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, proceder à adjudicação da prestação de serviços referido em
epígrafe à Firma GAPEC – Gabinete de Projectos de Engenharia Civil, Lda.
pelo montante de ESC. 7 300 000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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- “Concurso n.º 15/97 – Pavimentação de Arruamento na Povoação de Vila
do Mato - Freguesia de Midões – rubrica: “Outras Urbanizações e
Arruamentos na Freguesia”
Presente o processo de concurso 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, proceder à adjudicação da empreitada referida em epígrafe à
TERSERRA – Terraplanagens da Serra, Lda. pelo montante de ESC. 8 026
337$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- “Concurso Público n.º 7/97 – Pavimentações, Terraplanagens e
Rectificações nas Diversas Freguesia do Concelho – Caminhos
Municipais”
Presente o processo de concurso 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, proceder à adjudicação da empreitada referida em epígrafe à Firma
Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. pelo montante de ESC. 57 895
836$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.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
Ampliação da Escola Preparatória
Presente um ofício com a referência 97/AB/3088 de 16 de Setembro
p.p., da firma TENSOR, Lda. , documento que se dá por reproduzido,
adjudicatário da empreitada referida na epígrafe, solicitando a abertura de
passagem para acesso de materiais à obra, implicando derrube de árvore e
deterioração de passeio, responsabilizando-se pela reposição integral da actual
situação.
Ouvidos os serviços Técnicos da Câmara foi deliberado por unanimidade
deferir o pedido.
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-

Informação n.º 87/97 do Chefe de Divisão do DOUMA Beneficiação e
Rectificação do traçado da E.N. 337 – Lanço Tábua – Midões –Limite
do Concelho com Oliveira do Hospital ”

Presente a informação n.º 87/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à revisão de preços (Definitiva Parcial) com
acertos às revisões de preços n.º 1 e n.º 2 (Definitiva Parcial e Provisória
Parcial) da obra mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma SOPOVICO,
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. e que importa no
montante de ESC. 10 191 021$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
efeitos imediatos.
- Informação n.º 89/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Apoio à
instalação da Firma Eurotábua” – Proposta de Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 89/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma SOPOVICO, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. , no montante de ESC. 394
412$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.
- Informação n.º 90/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Pav. Covelo:
Covelo de Cima, Covelo de Baixo, Quinta da Raposeira” – Proposta de
Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 90/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda.
, no montante de ESC. 1 365 513$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.
- Informação n.º 91/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Pav. V. N.
Oliveirinha – Bairro Vale do Lagar, Bairro da Vista Alegre – Proposta de
Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 91/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda.
, no montante de ESC. 761 245$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.
11

- Informação n.º 92/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Avenida de
Lisboa (Pavimentação e Infraestruturas)– Proposta de Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 92/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Isidoro Correia da Silva, Lda.
, no montante de ESC. 2 253 661$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.
- Informação n.º 93/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Abastecimento
de Água à Freguesia de Mouronho” – Proposta de Trabalhos a mais a
menos e imprevistos
Presente a informação n.º 93/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais a menos e
imprevistos no reservatório e células da obra em epígrafe, apresentada pela
Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e que importa em trabalhos
a mais a contratar no montante de ESC. 2 346 375$50, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para efeitos imediatos aprovar a proposta apresentada e autorizar o
Senhor Presidente da Câmara a outorgar a respectiva escritura pública, em
representação da Câmara.
- Informação n.º 98/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Reconstrução e
Reparação da Escola Primária de Tábua” – Proposta de Trabalhos a mais
Presente a informação n.º 98/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa à proposta de trabalhos a mais na empreitada
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Figueiredo & Filhos, Lda. ,
no montante de ESC. 485 600$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Face ao parecer apresentado a Câmara deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para efeitos imediatos, aprovar a proposta
apresentada.

2. Ajustes Directos
Orçamento CENEL - Montagem de 14 colunas de iluminação especial na
Avenida Principal em Stª. Eufémia-Midões-Tábua.
Presente o ofício n.º 5495 de 11 de Setembro p.p. , da firma CENEL,
S.A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referente ao assunto
em epígrafe que importa em ESC: 3.603.600$00 (três milhões seiscentos e
três mil e seiscentos escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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CENEL - Estabelecimento de Ramal
Presente um ofício da firma CENEL, S.A. de 11 de Setembro p.p. ,
documento que se dá por reproduzido referente à comparticipação por
estabelecimento do Ramal para alimentar a fonte Cibernética, que importa
numa comparticipação da Câmara Municipal no montante de Esc: 943.558$00
(novecentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito escudos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
CENEL - Estabelecimento de Ramal
Presente uma estimativa orçamental da firma CENEL, S.A referente à
comparticipação por estabelecimento do Ramal na Rua Principal – Ázere, que
importa numa comparticipação da Câmara Municipal no montante de
Esc: 777 839$00 (setecentos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e nove
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

3. Autos de Medição
-

Informação n.º 88/97 do Chefe de Divisão do DOUMA Beneficiação e
Rectificação do traçado da E.N. 337 – Lanço Tábua – Midões – Limite
do Concelho com Oliveira do Hospital ”

Presente a informação n.º 88/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa ao auto n.º 1 de trabalhos a mais a preços
acordados da obra mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma
SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. e que
importa no montante de ESC. 367 200$00, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
efeitos imediatos.
-

Informação n.º 94/97
do Chefe de Divisão
“Abastecimento de Água à Freguesia de Mouronho”

do

DOUMA

–

Presente a informação n.º 94/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa ao auto n.º 8 de trabalhos normais da obra
mencionada em epígrafe, apresentada pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho
& Filhos, Lda. e que importa no montante de ESC. 1 195 694$00, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para
efeitos imediatos.
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- Informação n.º 95/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Construção da
Sala de Desporto de Midões”
Presente a informação n.º 95/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues, que
se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição n.º 7 de trabalhos
contratuais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Benjamim Pais &
António Martins, Lda. e que importa no valor de ESC. 3 846 335$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.

4. 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 de efeitos imediatos.

E, eu Vereador
também a subscrevo

, servindo de Secretário, a redigi e
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