ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21/97 DE 14 DE NOVEMBRO 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 14 e 17 de Outubro do
corrente.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do Senhor Presidente
Tábua na RTP1
O Senhor Presidente informou que o spot publicitário relativo ao
Concelho de Tábua a transmitir no Canal 1 da RTP, decorreu de Segundafeira a esta Sexta-feira, antes do programa "País, País", e será transmitido
amanhã junto ao "Jornal de Tarde".
Aprovado por unanimidade.

V encontro Nacional de Municípios - Deslocação
A Câmara deliberou por unanimidade em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos proceder ao pagamento de cinquenta
e oito mil e quarenta escudos ao Sr. Vereador Dr. Rui Graça pelas despesas
por este efectuadas com o seu alojamento e do Sr. Vereador Serafim Martins,
aquando do V Encontro Nacional de Municípios no Centro Histórico, realizado
em Serpa, onde estiveram em representação da Câmara Municipal.
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Escola Secundária de Tábua - Núcleo de Futebol Feminino
Presente o ofício n.º 2322 de 14 de Novembro do corrente da Escola
Secundária de Tábua, documento que se dá por reproduzido, solicitando o
apoio da Câmara na pintura das linhas do campo de futebol do seu pavilhão
gimnodesportivo.
Aprovado por unanimidade em minuta quanto a esta parte da acta para
produção de efeitos imediatos.

PROSEPE 97
Presente uma informação da Dr.ª Ana Paula Neves da DAESC, de 13
de Novembro p.p., que anexa um ofício da Escola Secundária de Tábua,
documentos que se dão por reproduzidos, onde solicitam um subsídio de
cem mil escudos para apoio na coordenação do projecto de sensibilização da
população escolar (defesa da floresta contra o fogo).
Aprovado por unanimidade.
Recurso contencioso
Presente um ofício de 13 de Novembro p.p., do Dr. Paulo Veiga e
Moura, que anexa cópia da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo do
Círculo de Coimbra no recurso contencioso, processo n.º 210/97, que o
Senhor Augusto Silva Almeida e Esposa interposeram contra a Câmara
Municipal, de onde resulta a rejeição do recurso pelo Tribunal, documentos
que se dão por reproduzidos.
A Câmara tomou conhecimento.
Material Didático
Presente um orçamento que se dá por reproduzido da firma AREAL
EDITORES, Lda. , no valor de quatrocentos e setenta e quatro mil trezentos e
vinte e seis escudos, IVA incluído, relativo a material didático para equipar as
escolas primárias do Concelho, conforme foi analisado pela Sr.ª Delegada
Escolar.
Aprovado por unanimidade.
O Senhor Vereador Dr. Rui Graça referiu que concorda com o material
indicado, contudo entende que qualquer falta, designadamente, balanças e
sistema métrico e outro material, não pode ser imputado à Câmara Municipal.
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Junta de Freguesia do Covelo
Presente um ofício de 28 de Outubro p.p., da Junta de Freguesia do
Covelo, que anexa cópia de um ofício dirigido à Direcção Regional de
Agricultura da Beira Litoral, documentos que se dão por reproduzidos,
relativos ao acidente ocorrido naquela freguesia com a queda de um tronco
dos eucaliptos ali existentes que provocou elevados danos em dois veículos
estacionados.
A Câmara deliberou por unanimidade, atribuir uma indemnização aos
lesados, respectivamente, de cem e duzentos mil escudos, pessoas humildes
e sem recursos, se tal for legalmente possível, com a intenção de um eventual
direito de regresso junto das entidades competentes e responsáveis pelo
referido acidente, dado tratar-se de eucaliptos centenares classificados como
Património Nacional.

Escola Secundária de Tábua - Divulgação das Tecnologias de
Informação
Presente o ofício n.º 2320 de 14 de Novembro de 1997 da Escola
Secundária de Tábua, documento que se dá por reproduzido, solicitando
apoio financeiro no valor de trezentos e setenta e oito mil e setecentos
escudos, no âmbito da criação de um Círculo de Ciência e Tecnologia da
Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação.
Após a intervenção dos senhores Vereadores, a Câmara deliberou por
unanimidade mandatar o Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano para que junto do
Concelho Directivo daquela escola fosse devidamente informado sobre o
projecto pretendido, e posterior comunicação em reunião de Câmara.

2. Intervenção dos Senhores Vereadores

Intervenção do Senhor Vereador Serafim Martins

-

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO

Presente o ofício nº.681, de 08 de Setembro p.p., da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, documento que se dá por
reproduzido, relativo às comparticipações devidas pelas Câmaras Municipais,
na recolha de resíduos Sólidos Urbanos do mês de Julho, cuja
comparticipação da Câmara Municipal de Tábua é de três milhões quinhentos
e noventa e nove mil quinhentos e sessenta escudos.
A Câmara deliberou por unanimidade liquidar a respectiva importância.
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Intervenção do Senhor Vereador Dr. Rui Graça
-

V ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO

Deu conhecimento do encontro mencionado em epígrafe, realizado em
Serpa, e que decorreu nos dias 29, 30 e 31 de Outubro último, tratando-se de
trabalhos de natureza eminentemente técnica sobre os Centros Históricos.
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade dos Srs.
Vereadores Dr. Rui Graça e Serafim Martins, pela sua disponibilidade na
representação da Câmara naquele encontro.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação e aprovação da acta da reunião n.º 20/97 de 97/10/24.
Depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade.

A Câmara deliberou, ainda, por unanimidade rectificar a acta da Reunião
de Câmara de 14 de Outubro p.p., introduzindo no Diverso Expediente do
DOUMA, o seguinte texto que por lapso não constou da respectiva acta:
1. Diverso Expediente
Presente um requerimento de 28 de Agosto p.p., de Maria Helena Nunes
Pais, residente em Vila Chã - Covas - Tábua, devidamente informado pelo
Encarregado de Águas nesta Câmara Municipal e pelo Fiscal Municipal,
Fiscal Municipal João Pessoa, documento que se dá por reproduzido, relativo
ao consumo anormal de água, cujo recibo importou no valor de cento e vinte e
sete mil oitocentos e oitenta e seis escudos.
Presente um requerimento de 15 de Setembro p.p., de Francisco Carrilho
Serrano, residente em São Simão - Tábua, devidamente informado pelo
Encarregado de Águas nesta Câmara Municipal e pela Terceiro-Oficial,
Cristina Andrade, documento que se dá por reproduzido, relativo ao consumo
anormal de água, cujo recibo importou no valor de trinta e três mil quinhentos
e um escudos.
Apreciados os assuntos, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta
quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, anular a
totalidade dos recibos e determinar que o apuramento do consumo de água e
respectivo pagamento fosse feito pelo apuramento do valor médio.
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Presente um requerimento de 12 de Setembro de 1996., de Maria Amélia
Ribeiro, residente em São Fagundo - Tábua, devidamente informado pelo
Encarregado de Águas nesta Câmara Municipal, documento que se dá por
reproduzido, relativo à inundação que foi vítima, em virtude de uma rotura
existente junto à porta de entrada da sua casa de habitação, que importou
num prejuízo de trinta e cinco mil escudos, decorrente de danos em alcatifas
e papel de parede.
A Câmara deliberou por unanimidade assumir a responsabilidade com
aqueles prejuízos, em virtude de se tratar de uma rotura da responsabilidade
do Município e proceder ao pagamento de uma indemnização pelos danos
causados no valor de trinta e cinco mil escudos.
Presente uma informação de 27 de Agosto p.p., do Fiscal Municipal,
Senhor Júlio Tavares, documento que se dá por reproduzido, informando
àcerca da vedação de um caminho público com um monte de pedras,
perpetrado pelo Senhor Acácio Gomes, residente nas Barras - Tábua, tendo
por aquele facto sido levantado um auto de notícia e um processo de contraordenação.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Informação do Senhor Presidente

- Temporais ;
Obras de Reparação de Pavimentos

Presente a informação n.º 124/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade urgente da realização de
obras de reparação de pavimentos nas vias de comunicação do Concelho,
fortemente afectadas pelos últimos temporais, com Aglomerados Urbanos
quase intransitáveis, estimando-se, depois de realizada vistoria, que as obras
ascendam a cerca de Esc. 15 000 000$00.
Presente a informação n.º 126/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que anexa o ofício n.º 1335 – A/97 – JAJ/AMA de 11 de Novembro p.p. da
Firma SOPOVICO, Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, L.da,
documentos que se dão por reproduzidos, onde se propõe a realização das
obras de reparação de pavimentos com recurso à aplicação de
microaglomerado betuminoso a frio 0/8 mm (Macroseal) à taxa de 16 kg/m²,
mantendo a Firma acima referida os preços praticados na proposta
apresentada em 29 de Abril p.p., havendo ainda a necessidade de uma prévia
tapagem de buracos a cargo da Câmara Municipal, por urgente conveniência
de serviço.
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, em minuta quanto a
esta parte da acta para produção de efeitos imediatos concordar com a
informação n.º 124/97 e aceitar os preços constantes da informação n.º
126/97. Igualmente deliberou por unanimidade e em minuta que os trabalhos
de reparação a realizar para as estradas sejam adjudicadas mediante Ajuste
Directo, atendendo a que a fundamentada urgência das mesmas é
incompatível com os prazos exigidos por outros procedimentos legalmente
previstos; que a adjudicação seja feita à Firma acima referenciada dado que,
para além de possuir os meios técnicos adequados à execução urgente
preconizada, propõe para o efeito, de harmonia com a mencionada
informação técnica, preços unitários iguais aos que praticou em 29 de Abril
p.p., na obra “Praça General Humberto Delgado – Remodelação –
Pavimentação”.
Acessos à Ponte sobre o Rio Mondego entre Ázere e Pinheiro de Ázere

Presente a informação n.º 122/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa à necessidade urgente da realização de
obras nos acessos acima referenciados, estimando-se esses trabalhos em
cerca de Esc. 6 000 000$00.
Presente a informação n.º 125/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que anexa o ofício n.º SAT/FF/2572/97 de 10 de Novembro p.p. da Firma
Rosas Construtores , L.da, documentos que se dão por reproduzidos, onde se
identificam os trabalhos e respectivas quantidades a realizar, bem como o
custo dos mesmo, que importam no montante de Esc. 5 887 500$00, valor
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Atendendo a que:
- A ocorrência das últimas intempéries, em que a precipitação tem
ultrapassado largamente os valores previsíveis para a época, originou que
o pavimento da estrada em causa ficasse seriamente danificada;
- Pretendendo, por um lado, prevenir o risco de acidentes graves, o que no
caso é consideravelmente plausível, uma vez que a parte pertencente ao
Município de Santa Comba Dão foi recentemente asfaltada, acidentes dos
quais pode até resultar responsabilidades para o Município de Tábua, por
eventuais danos pessoais e patrimoniais e por outro lado, evitar que, com
o decurso do tempo e com a verificada persistência de condições
climatéricas adversas, seja agravada a situação daquela via, o que implica
o aumento dos custos de reparação.
A Câmara delibera, em minuta quanto a esta parte da acta para produção
de efeitos imediatos, com base na c) do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 405/93,
de 10 de Dezembro, o seguinte:
- Que os trabalhos de reparação a realizar, num montante de 5
887 000$00 para os acessos e ponte sejam adjudicados mediante Ajuste
Directo, atendendo a que a acima fundamentada urgência das mesmas é
incompatível com os prazos exigidos por outros procedimentos legalmente
previstos;
6

- Que a adjudicação seja feita à Firma Rosas Construtores, L.da dado que,
para além de possuir os meios técnicos adequados à execução urgente
preconizada, já está a executar a obra da Estrada Intermunicipal
Ázere/Pinheiro de Ázere – I.P. 3 e propõe os mesmos preços constantes na
adjudicação feita pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão.

- IVEMODA;
Presente um requerimento de 30 de Outubro p.p., da firma IVEMODA,
Confecções, Lda., documento que se dá por reproduzido solicitando, entre
outros pontos, que o pagamento do terreno fosse efectuado em encontro de
contas, aquando da criação de postos de trabalho.
Considerando tratar-se de uma situação não prevista no regulamento do
Parque Industrial, nos Protocolos celebrados, e sem qualquer precedente
anterior, a Câmara deliberou por unanimidade concordar na generalidade com
o requerimento apresentado pela firma, à excepção do ponto em apreciação o
qual foi indeferido.
- IC 6 – Lanço santa Comba Dão – E.N. 17;
Presente o ofício n.º 2093, de 4 de Novembro p.p., da Junta Autónoma de
Estradas que anexa cópia dos traçados do IC6 entre a ponte sobre o rio Dão
e a E.N. 17, documentos que se dão por reproduzidos.
Sobre esta matéria pronunciaram-se o Senhor Presidente e os Senhores
Vereadores.
A Câmara deliberou por unanimidade escolher a solução que aponta para
a passagem da via rápida entre a vila de Tábua e o Monte de S. Brás.
- Atribuição de subsídios;
Presente o ofício n.º 2267 de 7 de Novembro p.p, da Escola Secundária
de Tábua, solicitando um subsídio de cem mil escudos para cobrir as
primeiras despesas de inscrição na Associação de Futebol de Coimbra e
apetrechamento com material da equipa feminina de futebol de cinco daquela
escola.
Aprovado por unanimidade.
Por proposta do Sr. Vereador Dr. Rui Graça a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio de trezentos mil escudos à Associação do
Remouco para apoio no seu desenvolvimento socio - cultural.
Por proposta do Sr. Vereador Serafim Martins a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio de cento e cinquenta mil escudos à
Associação de Venda da Serra para apoio ao seu desenvolvimento socio cultural.
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Por proposta do Sr. Presidente a Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio de quatrocentos mil escudos à Junta de Freguesia de
Sinde para apoio nas obras realizadas por aquela Autarquia no Jardim de
infância.
Presente o ofício n.º 27/97 de 31 de Outubro p.p., da Junta de Freguesia
de Vila Nova de Oliveirinha, documento que se dá por reproduzido, solicitando
um subsídio de duzentos mil escudos para apoio na conclusão das obras de
alargamento de um curva naquela Freguesia.
Aprovado por unanimidade.
Presente o ofício n.º 87/97 de 21 de Outubro p.p., da Junta de Freguesia
de Tábua, documento que se dá por reproduzido, solicitando subsídio para
aquisição de lenha para as escolas.
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou por unanimidade
delegar poderes no Senhor Presidente para proceder à aquisição de lenha
para distribuir pelas escolas do Concelho ou definir os valores dos subsídios a
atribuir para aquele fim.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de um milhão
de escudos à Junta de Freguesia de S. João da Boavista, destinado a
suportar despesas com a construção de Polidesportivo descoberto com piso
poroso e iluminação.
- Saneamento em Espariz;
Sobre o assunto o Senhor Vereador eng.º Pedro Albano e o Senhor Chefe
de Divisão do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues prestaram esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder por Administração Directa
à realização das obras de saneamento básico na Freguesia de Espariz, em
Povo de Espariz e Nogueira de Espariz.

- Protocolo - Universidade Lusíada;
Presente um ofício da CEUL - Cooperativa de Ensino Universidade
Lusíada, CRL , de 31 de Outubro p.p., documento que se dá por reproduzido
solicitando a activação da Cláusula Primeira, pontos 2 e 3, e Cláusula
terceira, do protocolo assinado com aquela Universidade em 14 de Dezembro
de 1996.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder em conformidade com
aquele protocolo.
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- Projecto de Luta Contra a Pobreza;
Presente o ofício n.º 69 de 13 de Novembro p.p., bem como o ofício n.º 57
de 31 de Outubro p.p., documentos que se dão por reproduzidos, relativos à
ligação de electricidade e água nas casas pré - fabricadas do Espadanal, bem
como a intervenção da Câmara na reconstrução de uma habitação da família
de Paulo Jorge Abrantes Marques, numa acção conjunta com o Projecto
"Solidariedade em Tábua".
Aprovado por unanimidade.
O Senhor Vereador Serafim Alexandre referiu a necessidade de serem
apresentados relatórios regulares, para saber da actividade desenvolvida pelo
Projecto de Luta Contra a Pobreza.
Na sequência desta intervenção a Câmara deliberou por unanimidade
solicitar à Dr.ª Ana Paula Duarte a apresentação de relatório sobre aquelas
actividades.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. Resumo Diário de Tesouraria
Presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º218, de 13 do corrente,
documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

2. Ratificação de Facturas
Presente a informação n.º 75/97, de 12 de Novembro 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.
3. Diverso Expediente
- Regularização de pessoal - Anulação de Concurso
considerando que no âmbito da regularização de pessoal cuja
deliberação tomada na reunião de Câmara de 26 de Setembro p.p., se
verificou que o trabalhador Nuno Alexandre Ribeiro Lança Coelho mostrou
expresso interesse na sua regularização, a Câmara deliberou por
unanimidade anular o concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira de Engenheiro Civil, publicado no Diário da República,
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n.º 144, 3.ª Série, de 25 de Junho p.p., dado que com a regularização ficaram
asseguradas para os serviços da Câmara Municipal as necessidades
permanentes nesta área.
-

TMN

Por solicitação do Sr. Vereador Eng.º Pedro Albano, autoridade
administrativa, foram presentes os processos de contra - ordenação n.ºS 9 e
10 em que a arguida a Empresa T.M.N. - Telecomunicações Móveis
Nacionais, S. A. Foi neste âmbito presente o ofício com a referência
GCA/3930/97/EA, da firma atrás mencionada, devidamente apreciado pela
Câmara Municipal. Após a análise de toda a documentação processual
relativa aos dois processos de contra - ordenação em apreciação,
designadamente a defesa apresentada pela arguida, o parecer da Comissão
de Coordenação da Região Centro, a Câmara considerou tratar-se de uma
infracção cometida pela arguida, ao não ter sujeito a licenciamento municipal
nos termos do artigo 54 n.º 1 alínea a) do Decreto - Lei n.º 445/91 de 20 de
Novembro, a instalação de antenas em Moita da Serra, Freguesia da
Carapinha Concelho de Tábua e no Lugar da Barrosa, Freguesia de Tábua,
que dou origem aos processos de contra- ordenação n.ºs 9 e 10, pelo que
nos termos do artigo 54, n.º2, do mesmo diploma, deliberou por unanimidade
fixar em cada um dos processos a coima de Esc: 1.500.000$00, acrescido de
custas, bem como notificar nos termos legais e processuais a arguida destas
decisões .

DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1. Diverso Expediente

- Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica
Presente o contrato de fornecimento de energia eléctrica em baixa
tensão para potência contratada até 39,6 KVA, documento que se dá por
reproduzido, para uma unidade comercial a instalar na Rua Seara, em
Balocas, freguesia de Covas deste Concelho, apresentado pela CENEL Electricidade do Centro, S.A. .
Aprovado por unanimidade.

- Colocação de 3 mastros para bandeiras
Presente um requerimento de 01 de Outubro p.p., de P.M. CarAutomóveis, Ldª., documento que se dá por reproduzido, solicitando
autorização para colocação de três mastros para bandeiras na Praça
Alexandre Herculano, Edifício Jardim, em Tábua.
Aprovado por unanimidade.
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- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO
Presente o ofício nº.681, de 08 de Setembro p.p., da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, documento que se dá por
reproduzido, relativo às comparticipações devidas pelas Câmaras Municipais,
no mês de Julho, cuja comparticipação da Câmara Municipal de Tábua é de
três milhões quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta escudos.
A Câmara deliberou por unanimidade liquidar a respectiva importância.

2. Ajustes Directos
Orçamento CENEL N.º LSA 548/97 – Ampliação da Rede de Baixa Tensão
de Ázere, com instalação de 14 BIP’s (no caminho que liga Lageosa ao
Espadanal – via Nossa Senhora da Conceição).
Presente o ofício nº.6560, de 6 de Novembro p.p., da Firma CENEL,
S. A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe,
que importa numa comparticipação da Câmara Municipal de Esc.
1 352 637$00, IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL N.º LSA 549/97 – Ampliação da Rede de Baixa Tensão
de Ázere, com instalação de 7 BIP’s (no Rossio).
Presente o ofício nº.6561, de 6 de Novembro p.p., da Firma CENEL,
S. A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe,
que importa numa comparticipação da Câmara Municipal de Esc.
473 236$00, IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL N.º LSA 550/97 – Ampliação da Rede de Baixa Tensão
de Ázere, com instalação de 1 BIP (na Rua da Corredora).
Presente o ofício nº.6562, de 6 de Novembro p.p., da Firma CENEL,
S. A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe,
que importa numa comparticipação da Câmara Municipal de Esc.
138 832$00, IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
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Orçamento CENEL N.º LSA 551/97 – Ampliação da Rede de Iluminação
Pública de Ázere, com instalação de 1 BIP (no Rossio).
Presente o ofício nº.6563, de 6 de Novembro p.p., da Firma CENEL,
S. A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe,
que importa numa comparticipação da Câmara Municipal de Esc.
52 004$00, IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.
Orçamento CENEL N.º LSA 552/97 – Ampliação da Rede de Baixa Tensão
de Candosa, com instalação de 5 BIP’s (até à torre de vigia).
Presente o ofício nº.6564, de 6 de Novembro p.p., da Firma CENEL,
S. A. que se dá por reproduzido, acerca do orçamento referido em epígrafe,
que importa numa comparticipação da Câmara Municipal de Esc.
1 274 832$00, IVA incluído.
Aprovado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos.

Equipamento dos Pavilhões de Candosa e Midões

Presente o processo da Consulta nº. 34 relativo ao fornecimento de
equipamento para as salas de Desporto de Candosa e Midões.
Após a análise das três propostas apresentadas a Câmara deliberou
por unanimidade adjudicar o material desportivo à firma FABRIGIMNO,
Fabricação de Material de Desporto, Lda. , pelo valor de Esc: 1.508.170$00
(um milhão , quinhentos e oito mil, cento e setenta escudos ), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.

Autos de Medição
- Informação n.º 123/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Beneficiação
e Rectificação da EN 337 - Lanço Tábua, Midões, Limite do Concelho
com Oliveira do Hospital” - Construção da Rotunda.
Presente a informação n.º 123/97 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. 15 348 410$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 127/97 do Chefe de Divisão do DOUMA – “Captação,
Tratamento, Adução e Distribuição de Água à Freguesia de Mouronho".
Presente a informação n.º 127/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 9 de trabalhos a
mais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de Carvalho
& Filhos, Ldª., e que importa no valor de ESC. 2 848 871$50, 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 128/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Abastecimento de Água a Midões e Póvoa de Midões".
Presente a informação n.º 128/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 7 de trabalhos
normais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Benjamim Pais & António
Martins, Ldª., e que importa no valor de ESC. 350 000$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 129/97
Desporto de Midões".

do Chefe de Divisão do DOUMA – “Sala de

Presente a informação n.º 129/97 do Senhor Eng.º Pedro Rodrigues,
que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de Medição nº. 13 de trabalhos
normais da obra em epígrafe, realizados pela Firma Cipriano Pereira de
Carvalho & Filhos, Ldª., e que importa no valor de ESC. 2 005 920$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 131/97
do Chefe de Divisão do DOUMA –
“Pavimentações Póvoa de Midões: R. Escola, Acesso Campo de Futebol,
Rua da Cabine, Vale de Taipa".
Presente a informação n.º 131/97 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 Isidoro Correia da Silva, Ldª.,
e que importa no valor de ESC. 1 110 798$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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2. 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

14

