ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 20/97 DE 24 DE OUTUBRO 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 24 e 27 de Outubro do
corrente.
AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Representantes da Firma IVEMODA, Confecções, Ldª.
Os representantes da firma em referência a quem foi atribuído o lote
nº.8 do Parque Industrial solicitaram que, devido a alguma demora na
aprovação final do projecto apresentado ao IAPMEI, no âmbito do Sistema de
Incentivos Regionais, o pagamento do terreno seja efectuado em encontro de
contas aquando da criação de postos de trabalho, estes previstos em
protocolo. Mais solicitaram a intervenção da Câmara Municipal junto das
instâncias competentes para tentativa de aceleração da decisão final relativa
ao projecto apresentado ao IAPMEI.
O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto iria ser
objecto de análise.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
A.H.B.V.T.
O Senhor Presidente apresentou o ofício n.º 341/97 de 21 de Outubro p.p.
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, documento
que se dá por reproduzido informando que nesta data será feita uma
demonstração das potencialidades da auto-escada.
O Senhor Presidente da Direcção da referida Associação prestou
presencialmente esclarecimentos ao executivo relativamente ao projecto de
instalação do INEM naquele Corpo de Bombeiros.
A Câmara tomou conhecimento.
1

Aquisição de terreno - avaliação
O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma carta de 24 de Outubro
do corrente do Senhor António Luís Ribeiro Pereira de Campos representante
da Repartição de Finanças do Concelho de Tábua na Comissão de Avaliação
de Terrenos, documento que se dá por reproduzido, onde propõe uma
avaliação de Esc:11.000.000$00 (onze milhões de escudos), para o prédio
inscrito na matriz sob o artigo n.º 1580, localizado em Tábua, propriedade do
Sr. António Azevedo Rodrigues, relativo a uma área de 4545 m2, conforme
solicitado pela Câmara Municipal através do ofício n.º 3191/97, de 21 de
Outubro p.p.
A Câmara após ouvir os restantes membros da Comissão de Avaliação de
Terrenos, o Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vereador Eng.º Pedro
Albano, Senhor Vereador Serafim Martins, Senhor Vereador Dr. Rui Graça e
Chefe de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, deliberou por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, concordar com a avaliação acima referida de onze milhões
de escudos, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a escritura
pública de compra e venda da referida parcela de terreno, em representação
da Câmara Municipal. Esta deliberação será submetida a homologação da
Assembleia Municipal.

A.M.R.P.B.
Presente o ofício n.º 862, de 22 de Outubro p.p., da Associação de
Municípios do Planalto Beirão, documento que se dá por reproduzido,
solicitando um conjunto de elementos a fim de ultimar o processo de
financiamento àquela Associação a realizar junto da Caixa Geral de
Depósitos.
A Câmara deliberou por unanimidade, solicitar a apreciação dos
mesmos por parte do Consultor Financeiro, Dr. Beirão Alpendre e
posteriormente remeter os elementos solicitados àquela Associação.

EXTRAZER, Lda.
Por solicitação do Senhor Presidente, o Senhor Vereador Serafim
Martins informou a Câmara de que a pedido dos Senhores Manuel Rodrigues
e João Oliveira Rodrigues foi cedido um compressor para a reconstrução de
um lagar de azeite, dos poucos ainda existentes no Concelho. Mais salientou
que se não houver estas ajudas os lagares de azeite tradicionais
desaparecem.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar aquela cedência.
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SNPC - Coimbra
Presente o fax nº.111/97, de 24 de Outubro do corrente da Delegação
Distrital do SNPC de Coimbra, documento que se dá por reproduzido,
sugerindo medidas preventivas a implementar face ao início da época das
chuvas. O Senhor Carvalho Nunes e o Senhor Vereador Serafim Martins
prestaram esclarecimentos sobre os dispositivos existentes e prontos a
funcionar.
A Câmara tomou conhecimento.

Curso de Especialização em Ciências Documentais
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, autorizar a Drª. Ana Paula Neves
da DAESC a frequentar o 2º.ano do Curso em referência, bem como proceder
ao pagamento à mesma de cem mil escudos correspondentes ao valor da
propina.

Lugar do Brejo - Sinde
Presente o ofício nº.169793, de 03 de Outubro p.p., do Dr. Sebastião
José Antunes, documento que se dá por reproduzido, e relativo ao corte do
troço do caminho que liga o lugar do Brejo ao lugares de Olivais e Santo
Antão.
A Câmara deliberou por unanimidade remeter o assunto para
averiguação aos Serviços Técnicos e solicitar posteriormente parecer ao Sr.
Consultor Jurídico Dr. Alfredo Areias.

Estação de Serviço "A Paragem, Ldª."
Presente uma carta de 20 de Outubro p.p. da firma em referência,
documento que se dá por reproduzido, solicitando uma informação abonatória
por parte da Câmara Municipal.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, considerar de interesse concelhio
a actividade desenvolvida pela empresa acima identificada, no transporte de
combustíveis e na criação de mais postos de trabalho.
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Freguesia do Covelo - Acidente na via pública
O Senhor Presidente informou que ocorreu na freguesia do Covelo um
acidente natural com dois veículos estacionados na via pública, provocado
pela queda de grossas ramagens de eucaliptos centenares classificados
como património, causando prejuízos naqueles veículos de duzentos mil
escudos e de quatrocentos e cinquenta mil escudos.
A Câmara deliberou por unanimidade oficiar sobre o assunto o Senhor
Governador Civil do Distrito de Coimbra e a Direcção Regional das Florestas,
chamando a atenção para a responsabilidade do Estado para com o assunto,
e estudar a maneira de contribuir financeiramente para a ajuda dos lesados,
que são gente humilde e trabalhadora.

PROVIDÃO
Presente um fax de 20 de Outubro p.p., da Providão, documento que
se dá por reproduzido, informando que se irá realizar nos dias 27, 28 e 29 de
Novembro próximo, o 1º.Congresso "O Dão em Debate", no Teatro Municipal
de Nelas, e solicitando a dispensa de autocarros para o transporte de cerca
de 70 congressistas.
Face à impossibilidade logística da cedência de autocarros, a Câmara
deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de setenta mil escudos, na
condição de na mostra estarem representados vinhos do Concelho de Tábua
ou, incluir uma visita à Casa Grande do Loureiro ou à Casa Borges & Irmão.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Pedro Albano

O Senhor Vereador Engº. Pedro Albano lamentou e repudiou as
afirmações prestadas pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ázere
na última edição do Jornal "O Tabuense", solidarizando-se com o Senhor
Presidente da Câmara.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça lamentou a violência, agressividade
e má educação das afirmações constantes da última edição daquele Jornal,
solidarizando-se, igualmente, com o Senhor Presidente da Câmara, tendo
sido secundando pelo Senhor Vereador José Alberto, que as considerou
indignas de um Presidente de Junta.
O Senhor Vereador Serafim Martins referiu terem aquelas afirmações
sido produzidas sem noção da realidade, dividindo a população da freguesia
de Ázere, solidarizando-se com o Senhor Presidente da Câmara, e que não é
de admirar, pois já não é a primeira vez que isto se verifica.
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O Senhor Vereador Serafim Alexandre estranhou o facto do Senhor
Vereador Engº. Pedro Albano ter trazido o assunto à Reunião de Câmara,
referindo ainda respeitar a personalidade das pessoas, não encontrando a
falta de educação que se comenta, pois trata-se de uma pessoa educada e
considerada.
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras de
solidariedade dos Senhores Vereadores, que só comprovam a ideia que
sempre teve do seu valor e idoneidade.

-

Exploração de Urânio

O Senhor Vereador Eng. Pedro Albano apresentou o ofício
nº.124/80/CA, de 06 de Outubro p.p., que anexa um memorando, documentos
que se dão por reproduzidos, da firma ENU - Empresa Nacional de Urânio,
S.A. .
Por proposta do Senhor Presidente e considerando as preocupações
da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 27 de Agosto p.p., a
Câmara deliberou por unanimidade, solicitar à referida firma uma garantia
bancária a favor da Câmara Municipal de cinquenta milhões de escudos, bem
como a garantia formal de reposição dos pavimentos da estrada.

-

TMN - Processos de Contra-Ordenação nºs. 09 e 10/97

Apresentou o ofício nº.601488, de 14 de Outubro p.p. da Comissão de
Coordenação da Região Centro, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, solicitar à TMN fundamentação legal
relativa à qualidade de concessionária ou equiparada a concessionária de
serviço público de telecomunicações, bem como que tenham em
consideração o estabelecido no nº.1 das conclusões do parecer elaborado
pela CCRC.

-

Piscinas Municipais - Seguro Desportivo

Presente uma informação de 24 de Outubro do corrente da Drª. Paula
Reis, relativa ao seguro desportivo para a época de 1997/98 e pela quantia de
trezentos e oitenta e oito escudos por aluno, tendo a mesma estado presente
e prestado esclarecimentos sobre o assunto.
Pelo Senhor Vereador Engº. Albano foi proposta a contratação de um
monitor para as Piscinas Municipais, face ao elevado número de alunos
inscritos nas classes de natação.
Face às questões levantadas pelo Senhor Vereador Dr. Rui Graça, a
Câmara deliberou por unanimidade adiar para próxima reunião de Câmara a
análise desta matéria.
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Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins

-

ADESA

Presente o ofício nº.196, de 17 de Outubro p.p., da Associação de
Desenvolvimento Regional da Serra do Açor, documento que se dá por
reproduzido, relativo às comparticipações devidas pelas Câmaras Municipais.
A Câmara tomou conhecimento.
-

António Manuel Oliveira Maurício

Presente uma carta de 14 de Outubro p.p., que se dá por reproduzida
do Senhor António Manuel Oliveira Maurício, com serração de madeiras das
Carvalhas da Maria Marques, solicitando a cedência de seis carradas de toutvenant destinadas à zona envolvente da referida serração.
Aprovado por unanimidade.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 19/97 de 97/10/14.
Depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade.
A Câmara deliberou, ainda, por unanimidade rectificar a acta da Reunião
de Câmara de 19 de Agosto p.p., na página seis, linhas 13, pelo que, onde se
lê "Associação Cultural, Recreativa e de Melhoramentos do Espadanal", deve
ler-se "Fábrica da Igreja respectiva".

2. Informação do Senhor Presidente

- ETAR de Tábua ;
O Senhor Presidente teceu elogios ao Senhor Secretário de Estado do
Ambiente pela rápida comparticipação da Administração Central, com setenta
e cinco milhões de escudos na construção da ETAR de Tábua.
Presente uma carta de 09 de Setembro p.p., do Senhor Engº. CorteReal, documento que se dá por reproduzido.
Face ao teor do mesmo, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar
ao Senhor Consultor Jurídico, Dr. Areias e ao arrendatário Sr. José Manuel
Andrade Francisco colaboração na resolução deste assunto, e remeter o
mesmo à apreciação da Comissão de Avaliação de Terrenos.

6

- RTP;
No âmbito das reportagens transmitidas pela RTP sobre os Municípios
Portugueses e as empresas que exercem essa actividade na respectiva
região, de 2ª a 6ª feira, junto ao programa de informação "País, País" e ao
Sábado junto do "Jornal da Tarde", a Câmara deliberou por maioria, com um
voto contra do Senhor Vereador Serafim, contratar com a firma Estúdio 2, a
transmissão de 6 spots de 10" , pelo valor de quinhentos e dez mil escudos,
acrescido de 4% para o IPACA e 17% de IVA.

- Rota do Vinho do Dão;
Presentes dois faxes de 17 de Outubro p.p., da Região de Turismo do
Centro, anexando aviso e formulário de candidatura ao Projecto Rota do
Vinho do Dão, documentos que se dão por reproduzidos.
A Câmara deliberou por unanimidade oficiar à Casa Grande de
Loureiro e à Casa Borges & Irmão, que produzem vinhos do Dão, que
poderão contar com o empenhamento, apoio técnico e logístico da Câmara
Municipal neste âmbito.

- Assembleia Municipal de Tábua - Exposição de Álvaro Manuel Correia;
Presente o ofício nº.24, de 15 de Outubro p.p., da Assembleia
Municipal de Tábua, que anexa uma exposição de Álvaro Manuel Correia,
documentos que se dão por reproduzidos.
Presentes três exposições do Senhor Álvaro Manuel Correia,
documentos que se dão por reproduzidos, bem como seis cartas relativas a
troca de correspondência entre o Senhor Álvaro Manuel Correia e o Senhor
Artur Gomes Gama Morais.
O Senhor Presidente informou compreender a Câmara o problema
social em questão, tendo iniciado conversações com o Senhor Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Tábua, para encontrar uma solução para o
caso, através da instalação do casal nas instalações da Santa Casa,
reconhecendo que se trata de um assunto de direito privado, sendo que na
perspectiva de um acordo entre os locatários e o senhorio, a Câmara
Municipal dará todo o apoio social necessário.
A Câmara deliberou por unanimidade remeter ao Senhor Consultor
Jurídico o assunto com todas as peças existentes, para parecer.
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- Ensino Básico - Subsídios;
Presente uma informação da Drª. Ana Paula Neves da DAESC de 23
de Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido, propondo a atribuição
dos seguintes subsídios às Juntas de Freguesia para suportar as despesas
de funcionamento das cantinas escolares, com efeitos a partir do mês de
Setembro último e pelo período de onze meses:
- Junta de Freguesia de Ázere - 180.000$00;
- Junta de Freguesia de Espariz - 120.000$00;
- Junta de Freguesia de Covas - 180.000$00;
- Junta de Freguesia de Mouronho - 180.000$00;
- Junta de Freguesia de Pinheiro de Coja - 120.000$00;
- Junta de Freguesia de Sinde - 120.000$00;
- Junta de Freguesia de Meda de Mouros - 60.000$00;
- Junta de Freguesia de Tábua - 120.000$00;

- Delegação Escolar;
Presente uma informação de 14 de Outubro p.p., da Drª. Ana Paula
Neves da DAESC, documento que se dá por reproduzido, propondo a
atribuição de uma verba de um milhão de escudos à Delegação Escolar de
Tábua para expediente e limpeza das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino
Básico e Jardins de Infância do Concelho de Tábua.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

- Reclamação Muros - António Pereira - Vila do Mato; José Manuel
Ribeiro dos Santos - Póvoa de Midões;
Presente uma carta de 17 de Dezembro p.p., do Senhor José Manuel
Ribeiro dos Santos, documento que se dá por reproduzido.
A Câmara deliberou por unanimidade e em alternativa atribuir um
subsídio às Juntas de Freguesia de Midões e Póvoa de Midões para
reconstrução dos muros de suporte de terras dos Senhores António Pereira e
José Manuel Ribeiro dos Santos, ou proceder a Câmara Municipal à
reconstrução dos mesmos.
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- Ministério do Ambiente;
O Senhor Presidente apresentou o contrato de qualificação ambiental
das Albufeiras da Aguieira, Raiva e Fronhas, com o suporte do II Quadro
Comunitário de Apoio, a celebrar em 30 de Outubro de 1997.
Após a sua análise, a Câmara deliberou por unanimidade em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, concordar
com o teor do referido contrato e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a
assinar o mesmo em representação da Câmara Municipal.

-

Atribuição de Subsídios;

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de duzentos
mil escudos ao Grupo Desportivo Tourizense para obras de melhoramento da
electrificação do campo de futebol.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de oitocentos
mil escudos à Liga dos Amigos de Loureiro para apoio no seu
desenvolvimento económico-social.

A Câmara deliberou por unanimidade proceder, no âmbito do Plano de
Actividades, ao pagamento de três milhões de escudos à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Tábua, destinada às obras da Capela do Senhor
dos Milagres.
Presente um ofício de 18 de Setembro p.p., do Clube de Caça e Pesca
de Tábua, documento que se dá por reproduzido, solicitando apoio para fazer
face às despesas inerentes ao Concurso de Pesca Desportiva de Rio, bem
como a dispensa de viaturas e máquinas para preparação de acessos.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o acto de apoio
concedido, bem como atribuir um subsídio de trezentos mil escudos.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de trezentos
mil escudos à Junta da Freguesia de Tábua para apoio nas actividades sóciodesportivas desenvolvidas por esta Autarquia.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º203, de 23
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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do corrente,

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 71/97, de 22 de Outubro p.p. 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.
Presente a informação n.º 72/97, de 22 de Outubro p.p. da Repartição
de Serviços Financeiros, documento que se dá por reproduzido, relativa às
importâncias referentes a instalações telefónicas e telemóveis.
A Câmara tomou conhecimento.
3. Diverso Expediente
Presente o ofício nº.2186, de 17 de Outubro p.p., do Centro de Saúde
de Tábua, documento que se dá por reproduzido, relativo ao pagamento de
deslocações dos médicos do Hospital Psiquiátrico do Lorvão, no valor de
Esc:15.540$00.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao referido pagamento,
relativo aos meses de Junho e Outubro/97.

4. Concursos e Consultas
4.1. Autorizações de Abertura
Aquisição de viatura e atribuição de subsídio
A Câmara deliberou por unanimidade proceder a consultas ao mercado
para aquisição de uma carrinha de nove lugares.
Até à recepção da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio de um milhão de escudos ao Grupo Desportivo Tabuense
para assegurar os transportes escolares dos Jardins de Infância e Escolas
Básicas do 1º. Ciclo do Concelho.
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Informação nº.118/97 do Chefe de Divisão do DOUMA "Iluminação
Pública"
Presente a informação nº.118/97, de 23 de Outubro p.p., do Chefe de
Divisão do DOUMA, Engº. Rodrigues, documento que se dá por reproduzido,
propondo a realização de uma consulta ao mercado para resolver problemas
urgentes de iluminação pública no Concelho.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, concordar com a referida
informação e proceder ao lançamento da respectiva consulta.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente
- Informação n.º 121/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas Diversas
Freguesias do Concelho - Freguesia de Midões” – Proposta de Trabalhos
a Mais.
Presente a informação n.º 121/97 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.
4 165 096$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, bem como autorizar o Senhor Presidente a outorgar a escritura
pública em representação da Câmara.
- Informação n.º 120/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentações, Terraplanagens e Rectificações nas Diversas
Freguesias do Concelho - Freguesia de Sinde” – Proposta de Trabalhos
a Mais.
Presente a informação n.º 120/97 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.
1 321 838$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.
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-

Licença sem vencimento de longa duração

Presente um requerimento de 16 de Outubro p.p., do funcionário António
Manuel Rodrigues das Neves Eliseu, documento que se dá por reproduzido,
solicitando que lhe seja concedida licença sem vencimento de longa duração,
com efeitos a partir de 03 de Novembro p.f. .
Após a sua apreciação, a Câmara deliberou por unanimidade em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos
autorizar a requerida licença.

-

Reclassificações Profissionais

Presente uma informação de 28 de Outubro p.p., do Chefe de Divisão
do DOUMA, Engº. Pedro Rodrigues, documento que se dá por reproduzido,
propondo a reclassificação de três funcionários da Câmara Municipal.
Após a sua apreciação e efectuados os necessários esclarecimentos, a
Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, proceder às reclassificações nos termos
propostos.
2. Ajustes Directos
Orçamento CENEL Nº. LSA 544/97 - Ampliação da rede de baixa tensão
de Bogalhas, com instalação de 3 BIP's, (na rua da Capela).
Presente o ofício nº.6265, de 20 de Outubro p.p., da firma CENEL, S. A
que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:304 528$00 (trezentos e quatro mil quinhentos e vinte e oito
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

Orçamento CENEL Nº. LSA 537/97 - Instalação de 16 Braços de
Iluminação Pública na rede de baixa tensão de Covelo de Cima.
Presente o ofício nº.6143, de 17 de Outubro p.p., da firma CENEL, S. A
que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:28 080$00 (vinte e oito mil e oitenta escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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Orçamento CENEL Nº. LSA 536/97 - Ampliação da rede de baixa tensão
de Covelo de Cima, com instalação de 3 BIP's, (até ao Cemitério).
Presente o ofício nº.6142, de 17 de Outubro p.p., da firma CENEL, S. A
que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:289 715$00 (duzentos e oitenta e nove mil setecentos e
quinze escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL Nº. LSA 518/97 - Instalação de 9 braços de
iluminação pública na rede de baixa tensão de Ázere, (junto à
residência dos Sr. Dr. António Ferreira, Alfredo Pinto e Jorge
Sarmento).
Presente o ofício nº.5888, de 25 de Setembro p.p., da firma CENEL, S.
A que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:15 795$00 (quinze mil setecentos e noventa e cinco
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL Nº. LSA 517/97 - Instalação de 4 braços de
iluminação pública na rede de baixa tensão de Pinheiro de Coja.
Presente o ofício nº.5887, de 25 de Setembro p.p., da firma CENEL, S.
A que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:7 020$00 (sete mil e vinte escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

Orçamento CENEL Nº. LSA 516/97 - Instalação de 11 luminárias
fechadas, na estrada Tábua - Santa Comba Dão, (junto ao loteamento
do Sr. Dr. Corte Real).
Presente o ofício nº.5886, de 25 de Setembro p.p., da firma CENEL, S.
A que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:360 115$00 (trezentos e sessenta mil cento e quinze
escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
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Orçamento CENEL Nº. LSA 519/97 - Instalação de 2 Braços de
Iluminação Pública na rede de baixa tensão de Bogalhas.
Presente o ofício nº.5889, de 25 de Setembro p.p., da firma CENEL, S.
A que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe, que
importa em Esc:3 510$00 (três mil quinhentos e dez escudos), IVA incluído.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.
Após reuniões havidas entre Técnicos da CENEL e o Senhor Chefe de
Divisão do DOUMA, foram acordados os seguintes orçamentos que importam,
respectivamente, em comparticipações da Câmara de:
- Ampliação da RBT de Vila Chã, com montagem de 1 BIP, junto à paragem
dos autocarros - Esc:120 770$00 (cento e vinte mil setecentos e setenta
escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Ampliação da RBT de Vila Chã, com montagem de 2 BIP's, no cruzamento
do Engenho do Herculano - Esc:146 090$00 (cento e quarenta e seis mil e
noventa escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Ampliação da RBT de Loureiro, com montagem de 2 BIP's, na saída de
Loureiro (Estrada para Vilela) - Esc:266 610$00 (duzentos e sessenta e
seis mil seiscentos e dez escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Ampliação da RBT de Loureiro, com montagem de 2 BIP's, no acesso à
Quinta da Cajada - Esc:285 600$00 (duzentos e oitenta e cinco mil
seiscentos escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Ampliação da RBT de S. Geraldo, com montagem de 1 BIP, junto à Fonte
Velha - Esc:123 778$00 (cento e vinte e três mil setecentos e setenta e
oito escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

3. Autos de Medição
- Informação n.º 119/97 do Chefe de divisão do DOUMA – “Apoio à
Instalação da Firma EUROTÁBUA - Pavimentação”
Presente a informação n.º 119/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 1 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Sopovico, Sociedade
Portuguesa de Vias de Comunicação, Lda. e que importa no valor
de ESC. 414.133$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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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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